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Začetek seje ob 9.05. 

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

Za današnjo sejo so se opravičili Franc Bart, Miran Cvenk, Leopold Krese, 
Alojz Napotnik, Stane Petek, Roman Pirjevec, Leopold Maček, Franc Vrviščar 
in Branko Furlan. 

V smislu 312. člena poslovnika skuptščične vas obveščam, da so bili v ena- 
kem besedilu sprejeti naslednji predpisi: v republiškem zboru in enotnem zbora 
delovnih skupnosti predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1974, predlog zakona o začasnem 
financiranju samoupravnih interesnih skupnosti v prvem trimesečju 1974, pred- 
log zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvoda ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, predlog zakona 
o uporabi presežkov dohodkov od davka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1973 za financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti in 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in predlog zakona o nadaljnji uporabi 
nekaterih zveznih zakonov na območju SR Slovenije. 

Nadalje so bili sprejeti v enakem besedilu v republiškem in gospodarskem 
zboru: predlog zakona o spremembi zakona o oprostitvi plačevanja in uporabi 
depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne 
investicije, predlog odloka o spremembi devizne kvote od odkupljenih deviznih 
nakazil delavcev in naseljencev, predlog zakona o spremembi zakona o dodat- 
nem davku iz skupnega dohodka občanov za leto 1973, predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev stopnje in osnov davkov za leto 1974, predlog zakona 
o začasni odložitvi odplačil anuitet od določenih posojil in depozitov za finan- 
ciranje elektroenergetskih objektov in predlog odloka o potrditvi rebalansa 
finančnega načrta vodnega sklada Slovenije za leto 1973. 



4 Republiški zbor 

Predlagam, da dnevni red, ki sem ga predlagal s sklicem 30. januarja, 
razširimo še z naslednjima točkama: predlog za ratifikacijo protokola o pomoči 
v kapitalu med vlado SFRJ in vlado Zvezne republike Nemčije, ki je bil pod- 
pisan 20. decembra 1972 v Bonnu, in predlog odloka o sestavi sveta arhiva 
Slovenije in o določitvi organizacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike 
v ta svet. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 66. seje republiškega zbora, 
2. poslanska vprašanja, 
3. soglasje k predlogu ustave SFRJ, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks, 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih ob- 

čanov (usklajevanje), 
6. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1974 (usklajevanje), 
7. predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopohtičnih skup- 

nosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti 
v letu 1974, 

8. osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o 
oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974, 

9. izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974, 
10. osnutek zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za 

izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti, 

11. osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela, 

12. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sred- 
stev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971—1976, 

13. osnutek zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu 
o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških 
prog v SR Sloveniji, 

14. osnutek zakona o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po za- 
konu o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog 
Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača, 

15. predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju 
učinkov, nastalih v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe, nekaterih upo- 
rabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, 
z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven 
gospodarstva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil 
za bančne storitve, 

16. osnutek odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju 
učinkov, nastalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporab- 
nikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, 
z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven 
gospodarstva od naloženih" sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil 
za bančne storitve, 

17. osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 
18. predlog zakona o filmu, 
19. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški 

službi, 
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20. predlog zakona o spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni 
šoli v Mariboru, 

21. ugotovitve in stališča izvršnega sveta SR Slovenije k poročilu o delu 
komisije IS za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in 
k predlogom, za spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, 

22. osnutek zakona o družinskih razmerjih, 
23. osnutek zakona o prekrških zoper javni red in mir, 
24. predlog zakona o> evidenci nastanitve občanov in registru prebivalstva, 
25. predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v 

družbeni lastnini, 
26. spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o osnovah in merilih za 

določanje mesečnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imeno- 
vanim funkcionarjem, 

27. predlog za ratifikacijo programa kulturnega, znanstvenega in prosvet- 
nega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko, 

28. predlog za ratifikacijo sporazuma med vlado SFRJ in vlado republike 
Italije o ribolovu italijanskih ribičev v jugoslovanskih vodah, 

29. predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadk v 
vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, s protokolom o podpisu, 

30. predlog za ratifikacijo protokola o pomoči v kapitalu med vlado SFRJ 
in vlado Zvezne republike Nemčije, 

31. predlog odloka o sestavu sveta arhiva Slovenije o določitvi organizacij 
in organov, ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet in 

32. volitve in imenovanja. 
Ste za ta dnevni red? (Poslanci se strinjajo.) Dobro, dnevni red je sprejet! 
Ker bomo sedaj kmalu prišli na skupno sejo z drugimi zbori, predlagam, 

da točko poslanska vprašanja premaknemo na konec našega dnevnega reda. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika. 
Prejeli ste zapisnik 66. seje. V zapisniku je v točki 15 pomota. Med po- 

slanci, ki so sodelovali v razpravi, ni naveden Ivan Kreft. To je treba še do- 
polniti. Ima še kdo pripombe ali predloge k zapisniku? (Ne.) Zapisnik 66. seje 
republiškega zbora je torej odobren. 

Na skupni seji z gospodarskim zborom, prosvetno^kulturnim zborom in 
socialno-zdravstvenim zborom bomo seda] v veliki dvorani poslušali uvodni 
ekspoze k zakonu o likvidaciji državnega kapitala, nato pa na skupni seji 
našega zbora in enotnega zbora še tri uvodne ekspozeje, in sicer uvodni ekspoze 
k osnutku družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o obliko- 
vanju sredstev za skupno in splošno porabo, uvodni ekspoze k predlogu zakona 
o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti in k izhodiščem za 
sestavo republiškega proračuna za letošnje leto ter končno uvodni ekspoze 
k ugotovitvam in stališčem izvršnega sveta k poročilu o delu komisije za po- 
speševanje razvoja manj razvitih območij v Sloveniji. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala z enotnim zborom 
skupščine SR Slovenije.) 
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Predsednik Miran Goslar: Preden nadaljujemo sejo, bi predlagal 
naslednji dogovor: Mislim, da je malo verjetno, da bi danes izčrpali ves dnevni 
red. Zvečer je sprejem ob Prešernovem dnevu; zato bi morali sejo končati do 
19. ure. Glede na izkušnje, ki jih imamo, te pozne ure niso primerne za delo 
zbora. Zato prosim za vaše mnenje oziroma odločitev, ali nadaljujemo sejo 
jutri ali pa naslednji teden. Tisti, ki bi bili jutri prisotni na seji, če jo bi 
nadaljevali, naj pritisnejo na glasovalni gumb. Premalo! Ce danes ne bomo 
izčrpali dnevnega reda, bomo sejo nadaljevali prihodnji teden. Prosim vas, 
da ste disciplinirani in da ne odhajate pred koncem seje, ker sicer ne bomo 
sklepčni. 

Nadaljujemo sejo s 4. točko dnevnega reda, in sicer z obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks. 

Ta predlog zakona smo obravnvali že na prejšnji, to je 66. seji našega 
zbora. Na tej seji smo izpeljali vso proceduro do glasovanja. To se pravi, spre- 
jeli smo predlog izvršnega sveta, da obravnavamo zakon po skrajšanem po- 
stopku. V razpravi so nato sodelovali poslanci Martin Košir, Zoran Lešnik, 
Ivan. Renko, Rado Pušenjak, Karel Forte, Jože Florjančič in Marjan Ekart. 

Poslanca Martin Košir in Zoran Lešnik sta dala k predlogu zakona amand- 
maje. Martin Košir je predlagal, da se v tretji vrsti 7. člena znesek 30 000 
nadomesti z zneskom 35 000, Zoran Lešnik pa je predlagal, da se v 7. členu 
znesek 13 800 nadomesti z zneskom 14 400, znesek 11 500 pa z zneskom 12 000. 
Poleg teh dveh amandmajev smo imeli na prejšnji seji še redakcijski amandma 
zakonodajno-pravne komisije k 3. členu, amandma izvršnega sveta k 8. členu iin 
pa amandmaje izvršnega sveta, ki jih je predlagal, ker smo na tej seji sprejeli 
dosedanji sistem financiranja prispevnih stopenj. 

Za današnjo sejo ste prejeli še dodatek k obrazložitvi zakona o spremembi 
zakona o uvedbi in stopnjah davka in taks in dodatno poročilo odbora za 
finance in proračun. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Kot vidite, imamo 
zdaj nov amandma odbora za finance, ki ga je povzel od Martina Koširja. Kdo 
želi besedo? Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svojem prispevku k današnji razpravi bi rad pojasnil nekatere bistvene 
elemente politike Socialistične republike Slovenije pri obdavčitvi skupnega 
dohodka občanov in konkretne predloge, ki jih je izvršni svet v tej zvezi doslej 
predlagal skupščini SR Slovenije. Ti predlogi temeljijo na naslednjih iz- 
hodiščih: 

Obdavčitev skupnega dohodka občanov je v sedanjem sistemu obdavčenja 
edina davčna oblika, pri kateri se združujejo dohodki iz vseh virov v enem 
koledarskem letu in omogoča upoštevanje individualnih, zlasti še družinskih 
razmer. Hkrati je najustreznejši instrument za uresničevanje načela, naj za 
skupne družbene potrebe sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji dohodek, 
pri čemer se upoštevajo družinske razmere. Glede na to mora obdavčitev skup- 
nega dohodka občanov prerasti v enega temeljnih elementov neposredne ob- 
davčitve občanov, kar naj zagotovi postopnjo razširjanje obveznosti prijavljanja 
obdavčitve na nove zavezance, tako da bi bil neobdavčeni znesek skupnega 
dohodka načeloma določen na nivoju poprečnega osebnega dohodka vseh zapo- 
slenih v republiki. Razviti je potrebno tak sistem olajšav za vzdrževane dru- 
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žiriske člane, da bodo družinske okoliščine ustrezno vplivale na višino zavezan- 
čeve davčne obremenitve. 

V politiki določanja davčnih stopenj se je potrebno zavzemati, da obdav- 
čitev ne bo destimulativno delovala na interes zavezancev za doseganje večjega 
dohodka. Dohodki, ki so v mejah samoupravnih sporazumov, naj bodo ustrezno 
nižje obremenjeni z davki, bolj pa bo potrebno obdavčiti dohodke, ki presegajo 
te meje. Ves instrumentarij je potrebno stalno preverjati in ga izpopolnjevati 
tako, da bo v okviru osnovne usmeritve sledil gibanjem osebnih dohodkov in 
življenjskih stroškov ter da se izpopolnjuje sistem odbitnih postavk. 

V skladu s temi izhodišči je izvršni svet predlagal, da se znesek neob- 
davčenega dohodka za leto 1973 poviša od 25 000 na 30 000 dinarjev. Da bi se 
ohranila realna vrednost odbitnih postavk, ki poudarja vlogo družine v sistemu 
odmere davka iz skupnega dohodka občanov, smo predlagali zvišanje teh po- 
stavk. Pri tem smo upoštevali v resoluciji o družbenoekonomski politiki m raz- 
voju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 ocenjeno povečanje 
življenjskih stroškov za 15 %>. Glede na to bi se povečala odbitna postavka, 
kot je v predlogu zakona navedeno, za vzdrževanega otroka od 12 000 na 13 800 
in za druge družinske vzdrževane člane od 10 000 na 11 500. Predlagana je 
tudi sprememba davčnih stopenj v obsegu, ki zagotavlja, da se obremenitev 
s tem davkom za leto 1973 ne zaostruje, temveč ostaja približno na ravni, dose- 
ženi v letu 1972. S predlaganim zvišanjem neobdavčenega dela od 25 000 na 
30 000 din pri obdavčitvi skupnega dohodka zadržujemo izhodišče, sprejeto pred 
dvema letoma v tej skupščini. Tedaj je bilo sklenjeno-, naj bo neobdavčeni 
znesek letnega dohodka določen približno na nivoju poprečnega osebnega do- 
hodka vseh zaposlenih v letu, za katerega se odmerja davek. Hkrati ta spre- 
memba, vzporedno s spremembo višine olajšave za vzdrževane družinske člane 
in spremenjenimi davčnimi stopnjami, omogoča izločitev vpliva povečanih 
osebnih dohodkov na ostrino obdavčitve, saj bi se davek ob nespremenjenih 
instrumentih za leto 1973 dejansko pomembneje zvišal. 

Po predlaganem instrumentariju se bo višina davka, kot sem že prej dejal, 
iz skupnega dohodka občanov za leto 1973 za večino zavezancev nominalno 
gibala približno na nivoju leta 1972. Ta predlog utemeljujemo s tem, da se niso 
realizirala predvidevanja o stabilizaciji cen v letu 1973 in o višini realnega 
osebnega dohodka. Poleg tega naj opozorim, da so predlagane tudi nekatere 
dopolnitve odbitnih postavk pri ugotavljanju osnove za odmero davka. Tako 
se v predlogu zakona predlaga, da se kot odbitna postavka določijo plačane čla- 
narine družbenim organizacijam ter dokumentirani plačani prostovoljni pri- 
spevki za nekatere dejavnosti. Z amandmajem pa dodatno predlagamo, da se 
med odbitne postavke vključijo tudi odškodnine in nagrade, ki jih občani 
prejmejo od organizacij združenega dela kot avtorji izumov, tehničnih izboljšav, 
koristnih predlogov in drugih inovacij, kar je predlagalo Združeno podjetje 
Iskra. Glede na to izvršni svet meni, da ni razlogov, ki bi narekovali spre- 
membo predlaganih rešitev za obdavčitev skupnega dohodka občanov za leto 
1973 v besedilu, ki je bil predložen v predlogu zakona o skupščini. Predlog sta 
sprejela zasedanje delegatov občin in enotni zbor skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenjie. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije za vsako leto vnaprej določa 
davčne instrumente. Enako velja tudi za instrumente, ki določajo obdavčitev 
skupnega dohodka občanov. Glede na dosedanjo prakso skupščina Socialistične 
republike Slovenije vsako leto ob koncu leta preverja ustreznost vnaprej dolo- 
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čenih instrumentov in jih po potrebi uskladi z gibanji v tistem letu, na kate- 
rega se nanaša obdavčitev. Instrumentariji se preverjajo zlasti z vidika gibanj 
osebnih dohodkov in življenjskih stroškov. V tem smislu je popolnoma razum- 
ljivo, da bo ob koncu leta moral biti preverjen in po potrebi tudi spremenjen 
oziroma dopolnjen instrumentarij, ki ga s tem zakonom določamo za leto 1974. 
Ker pa je v programu usklajevanja zakonodaje z ustavnimi amandmaji oziroma 
novo ustavo v letošnjem letu predviden sprejem zakona o osebnem dohodku, ki 
ga je skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela že kot osnutek, bo 
to terjalo tudi ustrezne spremembe v sistemu obdavčitve skupnega dohodka 
občanov. Zato je mogoče, da se bo o instrumentariju obdavčitve skupnega do- 
hodka občanov za leto 1974 odločalo že prej; to se pravi po sprejetju zakona 
o osebnem dohodku. 

Potrebna pa bo širša razprava o ustreznosti dosedanje politike obdavčitve 
skupnega dohodka občanov, predvsem pa odgovor na osnovno vprašanje, v 
kateri smeri ta davek razvijati in kakšno vlogo oziroma funkcijo naj ima v 
sistemu neposredne obdavčitve občanov — konkretno, ali naj postane temeljna 
oblika neposredne obdavčitve občanov ali pa ostane samo davčni korektor 
osebnih dohodkov. Jasno stališče do tega vprašanja, v skladu z načeli, ki jih 
postavlja nova ustava in s stališči, zavzetimi v številnih političnih dokumentih, 
bo nedvomno bistveno olajšalo delo tako pri nadaljnjem sistemskem opredelje- 
vanju tega davka kot pri oblikovanju konkretnih instrumentov. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Renko. 

Ivan Renko: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze zadnjič sem oporekal 
nekaterim izhodiščem pri določanju davka. Razumljivo je, da se odpirajo pro- 
blemi z dveh vidikov. En vidik zadeva davčno politiko, na kar je opozoril tudi 
tovariš Florjančič, drugi pa zadeva konkretne predloge, ki jih imamo pred 
seboj. O konkretnih predlogih sem že govoril in jih tudi danes podpiram. 

R*210®. da sem se prijavil k razpravi, pa je drug. Kljub pozitivnim izho- 
diščem izvršnega sveta, naj vsakdo prispeva sredstva po svojih možnostih, pa 
predlog zakona, zlasti kar se tiče družinskih olajšav, učinkuje nasprotno. Čeprav 
smo o tem že razpravljali, ne bo odveč, če ponovim. Menim, da bi morali 
sistem odbitnih postavk postaviti na druge temelje. Tukaj se predvidevajo olaj- 
šave na osnovi povečanja neobdavčenega dela dohodka. To pomeni, zaradi 
sistema progresivnega obdavčevanja, da so davčne olajšave za tiste, ki komaj 
dosegajo prvi milijon obdavčitve, 16-krat manjše kot za tiste, ki so na vrhu 
davčne lestvice. Z drugimi besedami povedano, davčne olajšave za enega otroka 
delavca, ki ima obdavčljiv en milijon, znašajo samo 50 tisoč starih dinarjev, 
za delavca, ki pa je na vrhu davčne lestvice, pa 800 tisoč starih dinarjev.' 
Enako velja za druge olajšave, ki so na novo uvedene. Kdor ima najvišji osebni 
dohodek, bo imel 80l0/o članarine kompenzirane, kdor pa bo imel en milijon 
obdavčenih dohodkov, bo imel samo 5%# članarine kompenzirane. Mislim, da 
je tak sistem davčnih olajšav v nasprotju z načeli, da se morajo upoštevati 
družinske razmere in tako dalje. Davčne olajšave bi bilo treba določiti v kon- 
kretnem znesku. To se pravi, za enega otroka naj znaša davčna olajšava na 
primer 100, 200 tisoč S dinarjev davka. Tak sistem bi bil dosti bolj pravičen, 
ker bi izenačeval posamezne kategorije občanov, čeprav spodnje ne bi dosegale 
tega. Sistem bi bil progresiven in ne bi deformiral davčne obveznosti občanov. 
Danes se giblje olajšava za dva otroka od 100 000 do 1 600 000 starih dinarjev. 
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Ne bo odveč razmišljati o teh mehanizmih tudi z drugih vidikov. V našem 
davčnem sistemu so najbolj prizadeti tisti delavci, ki bi morali biti najbolj sti- 
mulirani. To so kvalificirani delavci in strokovnjaki s srednjimi osebnimi do- 
hodki. Spodnje kategorije delavcev relativno močno podpiramo z raznimi spe- 
cialnimi ukrepi od otoških doklad do štipendij za otroke, kar vse temelji na 
cenzusih. Kdor pa plačuje davek, ne more uživati teh pravic; zanj ni olajšav. 
Mislim, da bi kazalo o tem razmisliti. Ce ne moremo najti rešitve, ki bi direktno 
stimulirala te kategorije, je treba vsaj preprečevati anomalije, ki očitno favo- 
rizirajo ljudi z najvišjimi osebnimi dohodki, zlasti kar se tiče vseh olajšav, 
ki so tukaj predvidene. 

Zavedam se, da pomeni moje razmišljanje bistven poseg v to problematiko, 
vendar to ni novo razmišljanje, ker smo o tem že razpravljali. Zakaj se ni pri 
izdelavi teh predlogov in pri obravnavi tega problema razmišljalo o teh spre- 
membah, ki bi prispevale k bolj pravični davčni obremenitvi občanov. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Stane Jenko. 

Stane Jenko: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
Odbor za finance je po temeljiti razpravi prišel do sklepa, da bo predlagal 

republiškemu odboru, da sprejme amandma tovariša Koširja, ker meni, da bi 
predlagana višina neobdavčljivega zneska osebnih dohodkov prizadela veliko 
število delavcev. 

V razpravi je odbor za finance upošteval tudi dejstvo-, da so v drugih repu- 
blikah predlagani cenzusi dokaj višji kot v Sloveniji, čeprav so poprečni osebni 
dohodki v sosednjih republikah nižji kot v Sloveniji. 

Odbor za finance je menil, da tudi to dejstvo narekuje, naj se neobdavčeni 
del osebnega dohodka premakne nekoliko navzgor, to je na 3,5 milijona S di- 
narjev. Odbor je ugotavljal tudi pomanjkanje nekoliko bolj enotnega obdav- 
čevanja osebnih dohodkov v vsej Jugoslaviji, ker razlike v cenzusih povzročajo 
nemalo negativnih reakcij, nepotrebnih žolčnih razprav in kritik delavcev, 
katerih osebni dohodki se gibljejo nekoliko iznad 3 milijone S dinarjev. 

Namen uvedbe tega zakona je bil, da se obdavčijo osebni dohodki, ki pre- 
segajo poprečne oziroma dovoljene osebne dohodke, da bi se tako ublažile 
socialne razlike, ki so se pojavljale in se še pojavljajo. Na nekaterih področjih 
oziroma v panogah gospodarstva se izplačujejo visoki, včasih previsoki osebni 
dohodki, ki niso vedno rezultat dela, temveč rezultat raznih okoliščin, kot so 
tržne razmere, monopolizem itd. 

Ce je namen zakona še vedno isti, potem je nerazumljivo, da se obdavčijo 
tudi osebni dohodki, ki so danes neobhodni za kritje življenjskih stroškov, ki 
staklo naraščajo zaradi vse večje inflacije. Če bilančne oziroma proračunske 
potrebe narekujejo predlagani cenzus v višini 3 milijonov S dinarjev, potem 
bi bilo bolj primerno in politično tudi bolj opravičljivo, da se poostri lestvica 
za občane z višjimi osebnimi dohodki, to je za tiste, katerih osebni dohodki se 
gibljejo iznad 450 000 do 500 000 S dinarjev mesečno, in se preide tako do pla- 
niranih potrebnih sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Zoran Lešnik. 

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
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Kratko rečeno, podpiram amandma odbora in s tem amandma tovariša 
Koširja. Odstopam od svojega amandmaja, hkrati pa sprašujem, za kdaj je 
določen rok o prijavi dohodkov. 

Predsednik Miran Goslar: Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Slu- 
čajno delam v težki industriji, v kateri dela relativno veliko število ljudi pod 
zelo težkimi pogoji, tudi v nedeljo, ponoči in v praznikih. Imajo nadure in za- 
radi tega njihovi osebni dohodki presegajo 30 000 dinarjev. 

Ob tem, da zaslužek dobijo z zelo težkim delom, jih ob koncu leta nad- 
legujemo s formularji, čeprav so minimalno presegli 30 000 dinarjev. Delavce 
smo znejevoljili! Pravijo: vse leto smo delali z nadurami, ponoči smo delali, 
v praznikih smo delali, sedaj na koncu leta nas pa s temi davki morite! To je 
velik razlog, da podpiram ta amandma, ki pomika stopnjo od 30 000 na 35 000 
dinarjev. 

O tej zadevi ni prijetno razpravljati. Kdor o tem razpravlja, daje lahko 
videz, da se poteguje za znižanje lastnih dajatev. Res pa je, če pomaknemo 
spodnjo mejo navzgor, bo izredno veliko število zavezancev odpadlo. S tem 
bo vendarle en pereč problem rešen, predvsem za delavce, o katerih je bilo 
sedaj govora. Mislim, da ni prav, da imajo republike tako zelo različne osnove, 
od 35 000 do 45 000 dinarjev. Verjetno se lahko z dvigom najnižje stopnje in 
spremembo progresije reši tudi ta problem. Progresija naj gre enakomerno na- 
vzgor brez vmesnih kolen, da se bo splačalo tudi tistim delati, ki lahko veliko 
ustvarjajo. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Podpiram stališče izvršnega 
sveta. Amandmaji bi povzročili znižanje dohodkov občin. 1. januarja smo zvi- 
šali prometni davek, poleg tega je vprašanje, od kod vračati sredstva, ki so bila 
že lani vplačana. Takšna merila so nevzdržna. Prometni davek smo zvišali. Ce 
sodimo, da imamo sredstva, ki bi jih lahko vračali, bi bilo potrebno najprej 
znižati prometni davek na gradbeni material, zlasti tistim investitorjem, 
ki sami gradijo hiše z lastnimi sredstvi in z lastno delovno silo. 

Vem, da je precej odpora zoper te davke. Zakaj? Zato, ker tisti davek, ki 
je najbolj pomemben, skrivamo. Mislim, da je zadnji čas, da delavcu povemo, 
da plača pri nakupu obleke 250 din davka. Če bo enkrat delavec za to zvedel,' 
bo najbrž nastalo drugačno razpoloženje tudi do tega davka. Ves davčni si- 
stem bi bilo treba precej revidirati tudi s tega stališča. O tem davku govorimo 
ure in ure, ko pa gre za 500 milijard prometnega davka, smo tiho. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Košir, ali si amandma umaknil, 
ker imamo nov amandma odbora za finance? Glasovanje! Najprej glasujemo 
o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 3. členu. To je redakcijski amand- 
ma, popravek tipkarske napake; zato o njem ni potrebno glasovati. 

Glasujemo torej o amandmaju odbora za finance in proračun k 7. členu, 
ki ga imate v dodatnem poročilu odbora z dne 5. 2. Je jasno, o čem glasujemo? 
Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (56 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma odbora za finance je sprejet. 
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Glasujemo o amandmajih izvršnega sveta. Kdor je za amandmaje izvršnega 
sveta, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (2 poslanca.) Amandmaji izvršnega sveta so sprejeti. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks v celoti. Kdor je za, naj 
glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca.) Zakon je sprejet. 

5. točka dnevnega reda, usklajevanje predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Obveščam vas, da smo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davkih občanov sprejeli v drugačnem besedilu kot enotni zbor. 18. člen je 
enotni zbor sprejel v nespremenjenem besedilu, naš zbor pa je sprejel k temu 
členu dva amandmaja, in sicer k 3. in 4. točki. Da bi se med zboroma doseglo 
soglasje v smislu 313. člena poslovnika, sta odbor za finance in proračun na- 
šega zbora in začasna komisija za proučitev vprašanj s področja družbeno- 
ekonomskih odnosov pripravila predlog za uskladitev spornega besedila. Ta 
predlog ste prejeli. Poleg tega smo prejeli amandmaje izvršnega sveta, o katerih 
je govoril tovariš Florjančič. 

Pričenjam razpravo1. Želi kdo besedo? Zoran Lečnik, Prosim. 

Zoran Lešnik (izklopi): Kdaj je rok? 

Predsednik Miran G osi ar : Rok je 15. marec. Se kdo želi besedo? Če 
ne, glasujmo? Najprej glasujmo o predlogu za uskladitev spornega besedila 
18. člena zakona. Po 3. točki se odbijejo plačane članarine družbenim organi- 
zacijam, v 4. točki se doda besedilo »ter gasilskim društvom«. Kdor je za to 
besedilo, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Soglasno sprejeto! Sporno besedilo je s tem usklađeno. 

Glasujmo še o amandmajih izvršnega sveta k 13., 18. in 25. členu! Te 
amandmaje je izvršni svet poslal 17. januarja. V njih je določen rok 15. marec. 
Kdor je za te amandmaje izvršnega sveta, naj glasuje! (58 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji so 
sprejeti. Zakon je s tem sprejet v enakem besedilu. 

6. točka dnevnega reda je usklajevanje predloga zakona o vod- 
nem prispevku za leto 1974. 

Obveščam vas, da smo predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1974 
sprejeli v drugačnem besedilu kot gospodarski zbor. Sporen je 14. člen. Naš 
zbor je sprejel 14. člen v predloženem besedilu, medtem ko je gospodarski zbor 
ta člen sprejel v besedilu, ki omejuje veljavnost tega zakona do 30. junija 1974. 

O spornem besedilu sta danes razpravljala pristojna odbora. Dobili smo 
njihovo poročilo Opozarjam vas še na pripombe gospodarske zbornice. Prosim, 
da predstavnik odbora poroča o rezultatih usklajevanja spornega besedila. 

Stane Vrhovec : Predstvaniki vodnega sklada so pred pol ure izjavili, 
sprejel predlog gospodarskega zbora. Naš odbor se strinja z amandmajem odbo- 
ra gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet k 14. členu: »Ta 
člen se dopolni tako, da se v celoti glasi: Ta zakon začne veljati 1. januarja 
1974 in velja do 30. junija 1974.« 
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Predsednik Miran Goslar : Zeli kdo razpravljati? Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pojasni 
posledice tega amandmaja za vodni sklad. 

Predsednik Miran Goslar: Želi besedo predstavnik izvršnega sveta? 
(Ne.) Zal ne moreš dobiti odgovora. Še kdo želi besedo? Franc Jere. 

Franc Jere: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ce sprejmemo 
predlog, ki sta ga dala oba odbora, potem sprejmemo tudi odgovornost za fi- 
nanciranje vodnega gospodarstva. Ce bomo ta predlog sprejeli, bomo morali 
zadolžiti izvršni svet, da hitro pripravi osnutek novega zakona, ki naj bi ga 
sprejela še skupščina tega sklica. Ce ne, bo financiranje vodnega gospodarstva 
zanesljivo ogroženo. 

Predsednik Miran Goslar: Stane Vrbovec. 

Stane Vrhovec: Predstavniki vodnega sklada so pred pol ure izjavili, 
da bo čez en teden osnutek zakona predložen izvršnemu svetu. Ne gelde na to 
sprejemamo nase veliko odgovornost, še večjo pa vodni sklad. O tej problematiki 
že tri leta govorimo, zato se je tudi naš odbor za finance pridružil gospodar- 
skemu zboru. Problematika se še ni začela reševati. Rok je po> mojem mišljenju 
dovolj dolg za zadovoljivo rešitev problematike. Hkrati smo dobili zagotovilo, 
da bo skupščina kmalu razpravljala o novem zakonu. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Vodnogospodarska dela se bodo sedaj začela. Ce bodo 
prekinjena sredi junija, bo nastala veliko večja škoda, če ne bi podaljšali zakona 
do konca leta. V tem času bi pripravili zakon o ustanovitvi republiške vodne 
skupnosti. 

Predsednik Miran Goslar: Boris Mikoš, član izvršnega sveta. 

Boris Mikoš: Opravičujem se za zamudo. Razdeljeni smo po vseh 
koncih in zato težko ujamemo korak z dnevnim redom. 

Prosim republiški zbor, da vendarle vztraja pri svojem sklepu. Utemeljitev: 
Res je, da je pripravljen predlog zakona o vodah, da čaka na razpravo v 

komisiji izvršnega sveta za sistem in zakonodajo in da bo ta sklic skupščine o 
njem razpravljal. Vendar to ni bistveno. Želimo najprej konstituirati vodne 
skupnosti, da bi zainteresirani imeli neposreden vpliv na vodno gospodarstvo. 
Te naj rešujejo problem tarif. Tega pa seveda do 30. junija ne bo mogoče sto- 
riti zaradi številnih drugih zadolžitev. Pri tem ne mislim samo na upravne 
organe, ampak na vse gospodarstvo-, na volitve in na vse drugo delo v zvezi z 
novo ustavo. 

V zadnjih letih smo večkrat popravljah tarife onečiščevanja, vendar se 
vedno znova znajdemo v situaciji, zaradi katere rigorozna sprememba ni 
mogoča. 

Mislim, da je v interesu vodnega gospodarstva, da sprejmemo1 rešitev v 
predlogu zakona. Polletna rešitev bo povzročila veliko dodatnega dela in stro- 
škov, ki za vodno gospodarstvo niso nepomembni. 
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Naj ponovim. Najprej naj se interesenti samoupravno organizirajo, da bodo 
lahko odločali o gospodarjenju na tem področju. 

Se enkrat predlagam republiškemu zboru, da ponovi svojo odločitev, da 
zakon velja vse leto. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razumem predlog gospodarskega zbora, da se do polletja pripravijo drugačne 
rešitve za financiranje vodnega gospodarstva. Ni pa utemeljeno, da ta strem- 
ljenja za drugačne rešitve povezujemo z veljavnostjo zakona. Zakon naj 
velja vse leto. S posebnim sklepom lahko zadolžimo predlagatelja, da do 
polletja predloži nove rešitve. Mislim, da je to dosti boljša pot. Ce zakon 
neha veljati, neha veljati tudi obveznost plačevanja prispevkov. 

Obenem opozarjam še na redakcijske spremembe, če bi ta predlog spre- 
jeli. Ne more se reči, da velja zakon od 1. 1. 1974, ker je ta rok že pretekel. 
Ce se strinjate, bi v redakcijskem postopku to popravili. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariši! Vodne skupnosti so pripravile načrt del, 
ki se začnejo običajno aprila ali maja in končajo jeseni. Zato naj zakon velja 
vse leto. Ce bi veljal samo pol leta, potem vodne skupnosti ne morejo plani- 
rati del za vse leto. Ozrimo se malo na lanske in predlanske katastrofe, ki so 
nam vendarle dokazale, kako velikega pomena so za skupnost ta dela. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Slišali smo argumente 
in nam ne ostane drugo, kot da glasujemo. Tu imam predlog, ki sta ga dala 
odbora o spornem besedilu. 14. člen naj bi se spremenil takole: »Ta zakon za- 
čne veljati 1. januarja 1974 in velja do 30. junija 1974.« 

Kdor je za ta predlog, naj glasuje! (14 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(42 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) To pomeni, da republiški zbor 
vztraja pri svojem prvotnem stališču, da zakon velja do konca leta 1974. 

Franci Gerbec : Dobro bi bilo, če bi v smislu razprave tovariša Ces- 
nika sprejeli sklep o nalogah predlagatelja. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je to samo po sebi razumljivo 
in ni treba formulirati še posebnega sklepa. 

7. točka dnevnega reda, predlog zakona o določitvi virov finan- 
ciranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju družbenih dejavnosti v letu 1974. 

Predlagatelj je izvršni svet. Poslušali smo že uvodno obrazložitev, ki jo je 
dal tovariš Jože Florjančič. Kot gradivo ste prejeli še kratko obrazložitev k 
orientacijskemu načrtu prispevkov iz osebnih dohodkov in dohodka TOZD po 
predlogu zakona o določitvi virov, stališča in mnenja pravnega sveta izvršnega 
sveta. Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakono- 
dajno pravna komisija. Poleg tega ste k tej in k naslednji točki dnevnega 
reda sprejeli tudi sklepe 7. seje ekonomskega sveta izvršnega sveta. 

Razprava. Kdo želi besedo? Jože Dernovšek. 
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Jože Dernovšek: Tovanšice in tovariši! K predlogu zakona imam 
nekaj pomislekov, in čeprav ne mislim predlagati amandmajev, jih bom po- 
vedal. 

Predloženi zakon obravnava dve vprašanji, ki sta po predlogu ustave z 
vidika družbenoekonomskih odnosov ločeno obravnavani. Prvi del zakona ob- 
ravnava financiranje splošnih družbenih potreb na podlagi pobiranja davkov, 
drugi del zakona pa financiranje na področju samoupravnih interesnih skup- 
nosti. O sredstvih se samoupravljalci dogovarjajo. 

Za obe področij financiranja morajo biti izhodiščne ustavne rešitve. Zato 
je tu prvo, osnovno vprašanje, ali je sploh dovoljeno hkrati z zakonom reše- 
vati obe področji financiranja. Prepletanje državnega in samoupravnega 
financiranja potrošnje vseh vrst ne more prispevati k hitrejšemu uveljavljanju 
samoupravnih rešitev. To lahko celo zavira nastanek samoupravnih iniciativ in 
vzdržuje prepričanje, da zakoni lahko hitro rešujejo probleme, da pa je samo- 
upravna pot veliko težja in zahtevnejša in seveda tudi mnogo bolj naporna. 

Sedaj še nekaj podrobnih pripomb, K drugemu in tretjemu členu nimam 
nobenih dopolnitev. Ta dva člena sta v skladu s prvim odstavkom devetega 
člena republiške ustave,, da je treba z zakonom določiti vire za financiranje te 
potrošnje. V četrtem in petem členu zakona so obvezni viri za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti, To določilo ni potrebno, ker je v 53. čle- 
nu osnutka republiške ustave določeno, da je financiranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti urejeno tako, da plačujejo delovni ljudje prispevke iz oseb- 
nih dohodkov in iz dohodka temeljnih organizacij. Torej sta to dva jasno opre- 
deljena vira. 

Zakon pa ne rešuje vprašanja, katere samoupravne skupnosti se bodo fi- 
nancirale iz enega ali drugega prispevka, gledano z bilančno-ekonomskega 
vidika. Mislim, da je naloga samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
nosilcev družbenega dogovora o financiranju teh potreb, da se v družbenem 
dogovoru določijo viri, stopnje in osnove. Te morajo biti v skladu s sprejeto 
ekonomsko politiko, ki je določena v resoluciji. 

V ustavi je tudi jasno določeno, da samoupravne interesne skupnosti 
med seboj sodelujejo in usklajujejo svoje delo. Tako določa 54. člen osnutka 
republiške ustave. Iz tega sledi, da oba člena v zakonu nista potrebna. Pro- 
blema ekonomsko in sistemsko ne rešujeta. Ce tako ostane, je popolnoma jas- 
no, da bo moral družbeni dogovor vse postaviti na trdna tla. To se pravi, 
da bo moral določiti konkretne vire, kvantifikacije in drugo 

To vprašanje pa je treba nujno povezati še z določili 110. člena republiške 
ustave, v katerih je govora o splošni bilanci sredstev. Iz bilance morajo biti 
razvidne obveznosti temeljnih organizacij in občanov do vseh oblik splošne 
porabe. 

Potem še tole, Zakonska intervencija za samoupravne interesne skupnosti 
se lahko povezuje z določili 112. člena republiške ustave. Ukrepanje je možno 
le v primerih odstopanja od plana oziroma od sprejete gospodarske politike, 
ne pa v zakonu navedenem primeru. 

Utemeljenost 6. člena predloženega zakona je s pravnega vidika dvomljiva. 
Tu so namreč nakazane možnosti še za druge vire financiranja samoupravnih 
interesnih skupnosti. Taki viri v ustavi niso predvideni. Tako določilo lahko 
vnaša v sistem nekonsistentnost, dvome, pa tudi možnosti za dodatno izsilje- 
vanje sredstev za kritje splošnih družbenih potreb. 
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Za konec še to. Pripombe dajem za boljše razumevanje družbenoekonom- 
skih odnosov v duhu nove ustave. 

Ponovno poudarjam, da predloženi zakon problemov financiranja na pod- 
ročju samoupravnih interesnih skupnosti v načelu ne rešuje. Izhodišče za 
reševanje teh problemov je družbeni dogovor. O tem me je danes še bolj 
prepričala tovarišica podpredsednica,. 

Predsednik Miran Goslar: Franci Gerbec. 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Amandma, ki ste ga dobili na mizo, dopolnjuje besedilo 6. člena predlo- 

ženega zakona tako, da se lahko financirajo samoupravne interesne skupnosti 
iz drugih virov le v primeru, če je to v skladu z družbenim dogovorom. To 
se pravi, da bi na koncu besedila sedanjega 6. člena dodali besede »v skladu 
z družbenim dogovorom«. 

Del obrazložitve je že povedal tovariš Dernovšek. Na podlagi zakona in 
družbenega dogovora naj se zagotavlja potrebna konsistentnost pri določanju 
virov za financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti. Osnutek 
ustave določa, da se samoupravne interesne skupnosti financirajo ali iz oseb- 
nega dohodka s prispevki iz osebnega dohodka ali iz prispevka iz dohodka 
TOZD. Drugih virov ustava ne predvideva. Zato sva bila s poslancem tovari- 
šem Fortuno mnenja, da je potrebno 6. člen dopolniti. Povedal bi rad še to, da 
začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s 
področja družbenoekonomskega sistema in odbor za finance našega zbora 
podpirata ta amandma. Mislim, da amandma ni sporen. Ne vem pa, kakšno 
je stališče izvršnega sveta. Hvala lepa. 

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

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

V svoji razpravi bom zelo kratek. S pripombami tovariša Demovška se 
strinjamo'. Zakon je začasen in ni nobenih pomislekov, da se ta sistem na 
podlagi ustave in nadaljnjih sistemskih zakonov ne bi dopolnjeval. 

Sprejemamo tudi amandma, ki ga je dal poslanec Franci Gerbec, čeprav 
se z nekaterimi obrazložitvami ne strinjamo. Ker pa obrazložitev ni pomemb- 
na za zakonski tekst, še enkrat povem., da se z amandmajem strinjamo. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Glasuj mol Kdor je za 
amandma poslanca Francija Gerbca, naj glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) Amandma je sprejet. 

Glasujmo o predlogu zakona v celoti! Kdor je za, naj glasuje! (51 poslancev 
glasuje za.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitične skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letu 1974 je sprejet. 

8. točka dnevnega reda, osnutek družbenega dogovora o osnovah 
programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo 
za leto 1974. 
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Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Odbor za finance in proračun je 
dal pismeno poročilo. Prejeli ste tudi stališča in mnenja pravnega sveta in 
ekonomskega sveta izvršnega sveta. 

Razprava. Kdo želi besedo? Stane Vrhovec. 

Stane Vrhovec: Tovarišice in tovariši poslanci! V uvodu k moji raz- 
pravi o osnutku družbenega dogovora moram reči, da je podpredsednica izvrš- 
nega sveta tovarišica dr. Kornhauserjeva v svojem ekspozeju povedala vrsto 
novih momentov v zvezi z družbenim dogovarjanjem. Omenila je, da prav 
sedaj tečejo intenzivne akcije, ki naj prispevajo k uspešnemu družbenemu 
dogovarjanju in samoupravnemu sporazumevanju. 

Kljub temu pa želim dati prispevek k razpravi o družbenem dogovoru, 
ki smo ga prejeli za današnjo sejo. Navedel bom nekaj misli o razpoloženju v 
gospodarskih organizacijah združenega dela, v katerih se bodo delavci odločali 
za večje ali manjše prispevke. 

Potem ko sem že pripravil razpravo, sem prebral poročilo o zasedanju eko- 
nomskega sveta. Ugotovil sem precejšnjo skladnost stališč, zlasti danes, ko 
sem prebral vse sklepe sveta. Morda bo moja razprava bolj ostra, vendar 
menim, da je prav taka ob tem času potrebna. Vsi moramo ne samo načelno, 
pač pa tudi praktično prispevati k uresničitvi samoupravnega sporazumevanja. 
Zato bom v razpravi navedel predvsem kritične pripombe, ne bom pa ponavljal 
vseh pozitivnih elementov predlaganega osnutka družbenega dogovora. 

V zadnjem obdobju smo priča vse večjemu poglabljanju in uveljavljanju 
samoupravnih odnosov v vsej sferi družbene reprodukcije. Le-ta v vse večji 
meri temelji na družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju. 
Za leto 1974 je bilo sprejeto- načelo, da se bodo samoupravne interesne skup- 
nosti neposredno dogovarjale s temeljnimi organizacijami združenega dela o 
prispevnih stopnjah. 

Priprave tečejo že od konca decembra, predvsem pa od decembrskih ba- 
zenskih posvetovanj dalje. Tedaj je bil preciziran načrt dogovarjanja in spo- 
razumevanja. V znani zeleni knjigi so bili publicirani programi posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki med seboj še niso bili usklađeni. Reali- 
zacija maksimalnega programa je zelo vabljiva. Pomenila bi pomemben na- 
predek v obsegu in kvaliteti storitev samoupravnih interesnih skupnosti, na 
drugi strani bi njihova realizacija zahtevala veliko večja sredstva, ki jih, po 
mojem mnenju, temeljne organizacije združenega dela ne bi zmogle brez 
večje škode za neposredni gospodarski razvoj. 

Tu imam osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in 
o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974, s katerim se 
vsi podpisniki zavezujejo, da bodo izvedli postopek za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in za njihovo uresničevanje. V zvezi s tem naj povem nekaj 
misli in pripomb: 

Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične repu- 
blike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 je dala tudi vse osnove 
za družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje za leto 1974. Menim, 
da resolucija ni sama sebi namen, pač pa da je tista splošna osnova, ki jo je 
treba spoštovati, saj praktično pomeni obči dogovor o celotni družbenoekonom- 
ski dejavnosti v letu 1974. 

V tretjem poglavju pod c) so navedene osnove razvoja družbenih dejavnosti 
in skrbi za človeka. V tem poglavju so zapisane vse osnovne konture za druž- 
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beno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje za oblikovanje sredstev 
za,splošno in skupno porabo. 

V drugem odstavku je jasno zapisano, da so nosilci družbenega dogovar- 
janja v okviru republike izvršni svet, Republiška konferenca Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica 
SR Slovenije ob sodelovanju republiških samoupravnih interesnih skupnosti, 
v okviru občine pa so občinska skupščina, občinska konferenca SZDL, občinski 
sindikalni svet in predstavniki gospodarstva in temeljnih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 

Ugotavljam, da so za republiško raven v družbenem dogovoru določene 
naloge Socialistične zveze, sindikatov, zbornice, za vsakega v posebnem členu. 
Za republiški izvršni svet pa je v enem odstavku rečeno, da je pobudnik 
celotne akcije, njenega spremljanja, izvajanja in usklajevanja. Menim, da 
izvršni svet ni le pobudnik, pač pa tudi odgovoren za vso akcijo in to bi 
moralo biti v družbenem dogovoru posebej določeno. Kajti odgovorni nima 
samo dolžnosti, pač pa tudi določene pravice. Naj postavim samo vprašanje: 
Kdo bo sprožil postopek, če ne pride do uskladitve in soglasja v medsebojnih 
razmerjih med samoupravnimi interesnimi skupnostmi? Kje so sankcije? Kdo 
bo to sprožil? Prav gotovo ne prestopnik oziroma prizadeti. Nekdo le mora to 
biti, in kdo drugi kot, po mojem mišljenju, izvršni svet. 

Kot že omenjeno, temelji dogovor na resoluciji za leto 1974. Le-ta je dala 
tudi osnovna razmerja za vsa gibanja v letu 1974. V IV. poglavju, ki nosi na- 
slov: »Naloge na področju stabilizacije«, je napisano, da morajo biti razmerja 
v delitvi družbenega proizvoda in rast vseh oblik porabe podrejeni načelom 
stabilizacijske politike. Drugi odstavek pravi: »Zaradi uresničitve politike 
stabilizacije bodo dohodki vseh koristnikov splošne in skupne porabe rastli 
počasneje od doseženega družbenega proizvoda. Temu cilju morajo biti pri- 
lagojeni predpisi in ukrepi republike, občin ter določila v družbenih dogovorih 
in samoupravnih sporazumih. Le-ti morajo zagotoviti usklađena gibanja 
vseh vrst porabe s konkretno gospodarsko rastjo. To načelo je treba zagoto- 
viti z uskladitvijo razmerij med samoupravnimi interesnimi skupnostmi na 
republiški in občinski ravni ter s časovno usklađenim podpisom samoupravnih 
sporazumov, da bi se na ta način delavci lahko odločili o celotnem obsegu 
prispevkov, ki jih bodo plačevali iz svojih osebnih dohodkov in dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela. To načelo je treba spoštovati tudi v 
primeru, če bodo prispevne stopnje uvedene z zakonom ah odlokom občinske 
skupščine. 

3. točka IV. poglavja resolucije pa pravi: »Zaradi nujnosti povečanja re- 
produktivne sposobnosti gospodarstva kot neobhodnega pogoja za pospešeno 
gospodarsko rast v prihodnjem letu nominalni izvirni dohodki za splošno in 
skupno porabo bi morali rasti za približno 4l0/o počasneje kot nominalni druž- 
beni proizvod.« 

Ugotavljam, da družbeni dogovor, ki ga poleg družbenopolitičnih skupnosti 
podpisujejo tudi samoupravne interesne skupnosti, sploh nima niti besede o 
izhodiščih samoupravnega sporazumevanja. Ima le splošna določila o sprem- 
ljanju in korigiranju med letom. Družbeni dogovor že na začetku ne zago- 
tavlja uresničevanja določil iz resolucije. Niti z besedo ni omenjeno, kdo in 
kje bo usklajeval razmerja med samoupravnimi interesnimi skupnostmi na 
republiški ravni, medtem ko je za občinsko raven vsaj približno navedeno, da se 
občinske skupščine zavezujejo za izvedbo postopka za sklenitev družbenega 
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dogovora. V resoluciji je jasno rečeno o časovni usklađenosti in uskladitvi 
razmerij, da bi se na ta način delavci lahko odločili o celotnem obsegu pri- 
spevkov, tako iz osebnega dohodka kot iz dohodka temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. 

V znani zeleni knjižici so samo neusklađeni programi in potrebe posamez- 
nih samoupravnih skupnosti. Ni mi znano, ali se je že začelo usklajevanje 
in kako daleč je že to usklajevanje. Kajti brez uskladitve programov interes- 
nih skupnosti in virov za združevanje sredstev za izvajanje sprejetih programov 
menim, da ni mogoče skleniti samoupravnih sporazumov, ki bodo zares samo- 
upravni sporazumi. Ce bo uresničena nova kvaliteta, bo uresničen končno 
tudi duh ustave. 

Naj omenim 109. člen ustave, ki pravi, da zaradi izenačevanja pogojev 
gospodarjenja in skladnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji usklaju- 
jejo delovni ljudje v republiki, občinah in samoupravnih interesnih skupnostih 
obveznosti temeljnih organizacij združenega dela ter da v družbenopolitični 
skupnosti sestavljajo splošno bilanco sredstev, iz katere so razvidne te obveznosti 
do vseh oblik splošne in skupne porabe. Naj ob tem omenim še zvezno resolucijo 
za leto 1974, ki v 4. točki tretjega poglavja jasno pove, da bodo za uresničevanje 
politike stabilizacije dohodki proračunov in skladov družbenopolitičnih skup- 
nosti naraščali počasneje od družbenega proizvoda in da bodo morale vse 
družbenopolitične skupnosti in tudi seveda interesne skupnosti sestaviti bi- 
lanco sredstev in potrošnje. 

V 1. točki III. poglavja pa je rečeno, da bodo za krepitev materialne 
osnove združenega dela sklenjeni ustrezni družbeni dogovori in samoupravni 
sporazumi ter sprejeti taki ukrepi, s katerimi se bodo ustvarjale možnosti 
za manjšo udeležbo pogodbenih in zakonskih obveznosti v delitvi družbenega 
proizvoda. Kakorkoli obračamo stvari, treba bo potrebe in možnosti konfronti- 
rati, sešteti potrebe in oceniti možnosti ter jih uskladiti, pa naj se skušamo 
temu še tako izogibati. Menim, da ne gre tu samo za pravice delavca v temelj- 
nih organizacijah združenega dela, da se mu predloži kompleksen prikaz, 
ampak da gre tu predvsem za dolžnost podpisnikov tega družbenega dogovora, 
da storijo to, kar po vseh resolucijah tudi morajo. 

Ugotavljam, da družbeni dogovor ne zagotavlja uskladitve — posebej 
poudarjam uskladitev, kajti samo usklajevanje še dovolj ne zagotavlja spo- 
štovanja določb resolucije že na samem začetku. Zato menim, da ima pred- 
loženi družbeni dogovor bistvene pomanjkljivosti in da ga je treba v marsičem 
še dopolniti. 

Družbeni dogovor mora vsebovati določbe o začetni predhodni uskladitvi 
absolutnih številk splošne in skupne porabe, mora vsebovati kvantifikacije. 
Ne more ostati le načelen, kajti rezultat družbenega dogovora so konkretne 
številke, konkretna opredelitev obsega splošne in skupne porabe. To zahtevati 
je toliko lažje, ker so podpisniki družbenega dogovora ne samo družbeno- 
politične skupnosti in družbenopolitične organizacije, pač pa tudi vse samo- 
upravne skupnosti na republiški ravni. Tako so podpisniki družbenega dogovora 
praktično vsi porabniki sredstev splošne in skupne porabe. Manjka pravzaprav 
le glavni element, od katerega je pravzaprav vse odvisno, to so temeljne 
organizacije združenega dela, od katerih uspešnosti je tudi odvisen obseg 
splošne in skupne porabe. Ker so podpisniki družbenega dogovora vsi porabniki 
sredstev, je nujno, da vsi porabniki najprej uskladijo svoje potrebe med 
seboj in z resolucijo ter pregledno in obenem sintetizirano predočijo delavcem 
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temeljnih organizacij združenega dela svoje potrebe po sredstvih. Ce sem še 
nekoliko bolj kritičen do osnutka družbenega dogovora, bi lahko pravzaprav 
postavil celo vprašanje, čemu je tak družbeni dogovor, kakršen je, sploh 
potreben, Saj v bistvu samo ponavlja nekatera osnovna, splošna določila iz 
resolucije za leto 1974. Za samoupravne interesne skupnosti p>a ne pomeni 
nikakršne orientacije in je situacija povsem nejasna. Naj povežem to svojo 
razpravo še z obrazložitvijo zakona o določitvi virov financiranja družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. Na drugi strani 
je rečeno, da bo ves sistem financiranja samoupravnih interesnih skupnosti v 
-letu 1974 urejen z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, v katerih 
bodo podrobneje urejena vprašanja o osnovi za plačevanje prispevka, O' stop- 
njah prispevka in o drugih elementih, ki so pomembni za opredeljevanje takšnih 
obveznosti temeljnih organizacij združenega dela. Torej je jasno, da so druž- 
beni dogovori in samoupravni sporazumi tisti, v katerih je treba to rešiti. 
Družbeni dogovor je širši, je koordinator splošne in skupne porabe, ki zago- 
tavlja enotnost v vseh pogledih in smereh. Vendar osnutek družbenega do- 
govora tega ne zagotavlja. Nasprotno, daje celo manj izhodišč, kot jih daje 
resolucija za leto 1974. Lahko rečem, da človek, ki to proučuje, ne razume, 
zakaj se na vseh ravneh tako radi izogibljemo konkretnega in ostajamo, če je 
le mogoče, pri načelih. Morda zato, da lahko potem kritiziramo tiste, ki morajo 
zadevo tudi konkretno uresničiti, sami pa nočemo prevzeti nikakršne ali vsaj 
ne nepopolne odgovornosti. 

Menim pa, da je največja odgovornost prav v tem, da se pripravi ustrezen 
družbeni dogovor. Zato predlagam, da se družbeni dogovor dopolni, in to pred- 
vsem v naslednjem: 

1. V posebnem členu naj se precizira mesto in vloga izvršnega sveta skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. Po mojem mnenju je izvršni svet 
odgovorni nosilec celotne akcije družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja. V okviru tega je tudi njegova odgovornost za uskladitev ce- 
lotne splošne in skupne porabe z določili resolucije, kot tudi za uskladitev 
med splošno in skupno porabo in za uskladitev med posameznimi samouprav- 
nimi skupnostmi. Nekdo mora biti odgovoren in obenem tudi nosilec vse 
akcije. 

2. Ne vem, kateri drug dokument ali akt kot družbeni dogovor naj pred- 
stavlja uskladitev splošne in skupne porabe in obenem tudi uskladitev v 
okviru same splošne porabe ter na drugi strani tudi uskladitev med samimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Menim,, da je to prav družbeni dogovor, 
ki ga vsi porabniki sredstev splošne in skupne porabe v Sloveniji podpišejo. 
Zato mora družbeni dogovor vsebovati tudi naslednje: 

A. Pregled obsega splošne in skupne porabe v absolutnih zneskih, z opre- 
delitvijo virov in stopenj ter primerjavo* z letom 1973 in z resolucijo. 

B. Za vsako samoupravno interesno skupnost posebej absoluten znesek, 
kolikšna prispevna stopnja je potrebna za dosego absolutnega zneska ter pri- 
merjava z letom 1973 tako glede absolutnega zneska kot stopnje. 

C. Samoupravne interesne skupnosti, ki se bodo napajale na podlagi za- 
kona o določitvi virov financiranja v letu 1974 iz več virov (izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije, skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja SR 
Slovenije, skupnost za zaposlovanje, skupnosti zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja), morajo opredeliti, katero skupno porabo bodo financira- 
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le iz enega in katero skupno porabo iz drugega vira in koliko to znaša iz 
posameznega vira tako absolutno kot v obliki stopnje. 

3. Spremeniti in dopolniti je treba še vrsto 'členov, ker so neprecizni in 
preveč splošni. 18. člen govori o sprejemanju ukrepov za uskladitev gospodar- 
skih gibanj družbenega proizvoda ter porabe. Do usklajevanja v primeru 
večjih sredstev od predvidenih in do usklajevanja, če bo sredstev manj, se 
družbeni dogovor ne opredeljuje. Mislim pa, da bi moral dati ne samo izho- 
dišča, pač pa tudi konkretne rešitve glede prednosti pri eventualnih večjih 
sredstvih in obratno, če bo sredstev manj. 

V zvezi s tem naj omenim na primer 20. člen, ki določa, da se dohodki 
družbenopolitičnih skupnosti, ki presežejo raven porabe, opredeljene s tem do- 
govorom, izločajo na posebne račune in vštevajo v sredstva proračunov za 
naslednje leto1. V predloženem družbenem dogovoru je 20. člen brez vrednosti, 
saj sploh ne opredeljuje ravni potreb. Tudi 21. člen ni jasen. Kaj pomeni uskla- 
jevanje po 18. členu, ki verjetno vključuje tudi možnost za povečanje porabe 
na podlagi večjih sredstev? Vprašujem tudi na primer, ali je v redu 22. člen, ki 
enostavno določa, da se v okviru sredstev za leto 1974 zagotovijo tudi sredstva, 
potrebna za kritje primanjkljaja v zvezi z realizacijo družbenega dogovora 
leta 1973, ko gre za osebne dohodke? Koliko je tega primanjkljaja in kje je? 

In nazadnje še vprašanje k 26. členu. Kaj storiti v primeru, če kateri od 
predvidenih podpisnikov ne podpiše družbenega dogovora? Ali so predvidene 
sankcije, kakšne in katere? 

Te dopolnitve bodo zagotovile, da bo družbeni dogovor res akt, ki ga de- 
lavci pričakujejo in kar končno tudi morajo dobiti. To je celovit vpogled v to, 
koliko in za kakšno porabo bodo dah prispevke, tako iz osebnega dohodka kot 
iz dohodka svoje temeljne organizacije združenega dela. To obenem pomeni, 
da predstavlja družbeni dogovor tudi medsebojno uskladitev med vsemi porab- 
niki sredstev za splošno in skupno porabo. To tudi pomeni dogovor o priori- 
tetah in navsezadnje tudi garancijo za realizacijo sprejete resolucije. Tako 
usklađene številke, absolutne in relativne, naj se predložijo delavcem temeljnih 
organizacij združenega dela. Vnaprej že zavračam eventualno repliko na moje 
izvajanje, češ da bo zaradi te predhodne uskladitve delavcem ostalo samo še 
potrjevanje. Nasprotno, prav tak celovit prikaz splošne in skupne porabe šele 
daje delavcu možnost za zavestno, realno oceno njegovih možnosti, da bo po- 
trdil predlagane stopnje ali jih zavrnil kot prevelike in bo treba programirani 
obseg dejavnosti na področju splošne in skupne porabe zmanjšati; lahko jih bo 
pa tudi povečal, če bo ocenil, da je razširitev programa uslug utemeljena in 
potrebna. 

Delavcu mora biti jasno prikazano, če hočemo, da se bo< res samoupravno 
odločil, koliko bo šlo sredstev za splošno in skupno porabo v obliki davkov 
in prispevkov iz poslovnega rezultata in koliko v obliki prispevkov iz osebnega 
dohodka. 

Družbeni dogovor ni takšen, kakršnega pričakujemo, še manj pa tak, 
kakršnega potrebujemo. Zato predlagam republiškemu zboru, da zahteva nje- 
govo dopolnitev. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Ne želi nihče več besede? (Ne.) Dobro, 
potem lahko zaključimo razpravo. Kot vidimo, je v zvezi z osnutkom družbe- 
nega dogovora poleg te diskusije veliko gradiv. Tu so mnenja pravnega sveta, 
ekonomskega sveta, poročila odborov itd. Predlagam, da za zaključek te raz- 
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prave sprejmemo sklep, da naj izvršni svet in drugi nosilci sklepanja družbe- 
nega dogovora pri dokončnem oblikovanju družbenega dogovora o osnovah 
programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo 
v letu 1974 upoštevajo stališča in pripombe in na tej osnovi izdelajo predlog 
družbenega dogovora, ki bi ga potem skupščina ponovno dobila v obravnavo. 
Ali se strinjate s takšnim sklepom? (Poslanci se strinjajo.) 

S tem je 8. točka zaključena. 

9. točka dnevnega reda so izhodišča za sestavo republiškega pro- 
računa za leto 1974. 

Odbor za finance in proračun je dal pismeno poročilo, prav tako zakono- 
dajno-pravna komisija. Uvodno obrazložitev smo že slišali. Kdo želi besedo? 
Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Jože Florjančič je v svojem ekspozeju omenil, da cestna skupnost 

Slovenije letos ne more računati na 0,45 oziroma 0,65 dinarja od dodatnega 
davka na promet goriva. To pomeni približno 36 milijard S dinarjev manj 
sredstev za ceste. Ni pa povedal, od kod bo dobila skupnost za ceste manjka- 
joča sredstva za cestna dela, ki jih načrtuje v tem letu in za katera je posredno 
dala soglasje tudi naša skupščina. 

Prizadeta bodo predvsem slovenska manj razvita območja, za katere je 
tovariš Zidar danes v ekspozeju dejal, da je nujno, da jim pomagamo razviti 
cestno infrastrukturo. Prosim za pojasnilo. Imam sicer pripravljeno diskusijo, 
pa jo bom dal pismeno. Ker so številke nove, prosim za odgovor na to vpra- 
šanje. Ni dopustno, da skupščina sprejema akte, ki onemogočajo izvajanje spre- 
jete politike. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje? Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Menim, da je zelo pomembno, 
da bo imel republiški proračun tudi v bodoče sredstva, s katerimi bo republika 
podpirala razvoj kmetijstva. Ker pa je lahko razvoj zasebnega kmetijstva 
hitrejši le, če je primerno stimulirano, bodo v bodoče potrebna za take inter- 
vencije še večja sredstva. 

Glede morebitnega vračila sredstev, ki so bila v prvem polletju zbrana iz 
naslova davka od storitev, se ne strinjam niti s prvo niti z drugo varianto. 
V Sloveniji mnogo razpravljamo o začetku velikih melioracijskih del. Po dol- 
gem času smo vendarle spoznah, da brez usposobitve močvirnih zemljišč ni 
mogoč razvoj kmetijstva. V naši republiki je zamočvirjenih zemljišč približno 
150 000 ha. Tudi v državah, v katerih ima kmetijstvo večje dohodke, se melio- 
racija zemljišč izvaja s pomočjo denarnih dotacij. Pri nas pa naj bi predstav- 
ljal družbeno pomoč le odstop republiškega davka od kmetijsih zemljišč, ki se 
porabijo za gradbene potrebe. S to rešitvijo se tudi investitorji ne bodo stri- 
njali. Zato je nevarnost, da bo akcija propadla. Predlagam, da se odstopi pre- 
težen del teh sredstev za melioracijo kot dotacija republike. 

Posebna komisija pri republiški izobraževalni skupnosti ima spisek osnov- 
nih šol, ki jih je treba podreti, ker so nevarne za življenje in zdravje šolarjev. 
Več takih šol je v manj razvitih občinah, ki kljub najboljši volji še precej let 
ne bodo mogle zgraditi novih šolskih objektov. V slabem stanju so ponekod tudi 
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posebne šole. Predlagam, da se za te potrebe izjemoma dodeli nekaj sredstev. 
Sklad za razvoj manj razvitih območij v Sloveniji ne bo mogel pokrivati ob- 
veznosti, ki so začrtane v zakonu. Zato je potrebno povečati sredstva tega 
sklada. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Martin Košir. 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z izhodišči za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 se v glavnem stri- 
njam. Vendar pa želim opozoriti ta zbor, zlasti pa predstavnike izvršnega sveta, 
da bi pri sestavi republiškega proračuna upoštevali naslednje: V letu 1970 smo 
prejeli zakon o varstvu pred požarom in o gasilstvu, lansko leto februarja sklepe 
in priporočila o ukrepih za izboljšanje varstva pred požarom, novembra 1973 
pa odlok o imenovanju iniciativnega odbora za ustanovitev požarnovarnostnih 
skupnosti. Predvčerajšnjim smo imeli sejo iniciativnega odbora za ustanovitev 
republiške požarnovarnostne skupnosti in ugotovili, da ta skupnost trenutno 
nima nobenih sredstev in da ni financerja, ki naj bi pokril stroške te skupnosti. 
Na to opozarjam predvsem zato, ker smo v sklepih in priporočilih o ukrepih 
za zboljšanje varstva pred požarom sprejeli med drugim tudi nalogo izvršnega 
sveta, da naj prouči sistem financiranja požarne skupnosti in požarnovarnostne 
gasilske službe ter pripravi predlog za spremembo zakona o varstvu pred po- 
žarom in o gasilstvu. Ker izvršni svet te naloge še ni opravil, iniciativni odbor pa 
bo začel delati, menim, da bi bilo koristno naložiti izvršnemu svetu, da pri se- 
stavi republiškega proračuna upošteva naloge, ki jih bosta skupnost oziroma 
iniciativni odbor imela s formiranjem te skupnosti. Hvala. 

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

Jože Florjančič: Tovariš predsednik! Odgovoriti želim na nekatera 
postavljena vprašanja. V zvezi z razpravo poslanca tovariša Krefta bom ponovil 
tisti del uvodne obrazložitve, ki sem ga že povedal. V letu 1974 je izločenih za 
prispevek federacije 82 odstotkov od zbranega davka na promet proizvodov, 
kar pomeni, da se ne more več izvajati odlok skupščine SR Slovenije o usme- 
ritvi 0,65 dinarja dodatnega prometnega davka cestni skupnosti SR Slovenije. 
Trenutno se sicer to izvaja, vendar na račun ostalih davkov na promet proiz- 
vodov. V letošnjem letu bo treba ta odlok ustrezno popraviti, zlasti še zato, ker 
se v nekaterih gradivih predvideva določeno znižanje davka na promet naft- 
nih proizvodov. V ekspozeju nisem govoril o tem, da cestna skupnost ne bo 
dobila tega denarja, pač pa da bo potrebno v letošnjem letu to zadevo ustrezno 
regulirati. 

V izhodiščih za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 je na 4. strani, 
kjer je bilanca predvidenih dohodkov, pod 3. točko naveden tudi temeljni davek 
od prometa proizvodov v skupnem znesku 3 980 000 000 dniarjev, kolikor se ga 
bo zbralo v letu 1974 v SR Sloveniji. Od tega je participacija zveze 3 395 652 000 
dinarjev, republiški proračun dobi 187 648 000 in samoupravna interesna skup- 
nost za ceste 350 000 000 dinarjev oziroma 0,65 dinarja od litra prodanega ben- 
cina, kot je planirano za leto 1974. Iz tega je razvidno, da smo v bilanci izhajali 
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iz odloka, to se pravi, da se v letošnjem letu zagotovi cestni skupnosti Slovenije 
znesek v višini, kot ga predvideva odlok, da pa zaradi spremembe v procentu 
izločanja za zvezni proračun tega ne moremo pokrivati iz prometnega davka 
za nafto in naftne derivate. Zato to pokrivamo iz prometnega davka na ostale 
proizvode. To je tudi pojasnjeno v opombi na 5. strani pod 2. točko, kjer je 
račun, da samoupravna interesna skupnost za ceste po predvidevanjih v letoš- 
njem letu sicer dobi 350 000 000 dinarjev, toliko, kot določa odlok, vendar pa 
to pomeni negativni učinek v dohodkih proračuna republike za 159,2 milijona 
dinarjev ali drugače povedano, iz ostalih davkov, kot sem že omenil, se pokriva 
prispevek za interesno skupnost za ceste v višini, ki je predviden z odlokom. 

Vprašujem, ali je poslancu zadeva sedaj jasna. 

Ivan Kreft (iz klopi): Meni je jasno. 

Jože Florjančič: V zvezi z usmeritvijo temeljnega prometnega 
davka iz storitev trgovine, trgovine na veliko, zunanje trgovine, želim pojasniti, 
da predvidevajo izhodišča načelno rešitev, da se ta davek ne vračuna kot 
dohodek republike, ampak da se na ustrezen način vrne gospodarstvu. Pred- 
videni sta dve varianti, to pa pomeni, da bi pomenilo kakršnokoli pokrivanje 
proračunskih izdatkov v republiki iz tega naslova izvenproračunsko financi- 
ranje, ker sicer ni logike, da teh dohodkov in izdatkov ne bi vključili v pro- 
račun. V dosedanjih razpravah smo imeli predloge in ti predlogi se izpopol- 
njujejo, dopolnjujejo in bodo v ustrezni obliki predloženi skupščini, ki bo mo- 
rala sprejeti tudi ustrezni akt o tem, da naj bi se sredstva, zbrana s tem dav- 
kom, v prvem polletju letošnjega leta vrnila trgovini in proizvodnji, to se pravi 
neposrednemu interesu enih in drugih pri pospeševanju nekaterih prioritet v 
razvoju, in v zvezi s tem tudi za pospeševanje in za usposabljanje vseh faktorjev 
proizvodnje. Kot konkreten primer navajam naslednje: Ce je prioriteta izvoz, 
potem bi kazalo s temi sredstvi ustrezno podpreti izvoz, zlasti v vzhodno- 
evropske države, kjer zaostajamo, izvoz v manj razviti del sveta, v države 
tretjega sveta, skratka za podobne druge namene, ki pridejo v poštev. Kot 
dejavnosti, ki bi poleg gospodarstva morale biti ustrezno upoštevane pri opre- 
deljevanju porabe teh sredstev, pa so bile do sedaj poleg proizvodnje naštete 
tudi znanstvene raziskave in tudi del šolstva, zlasti tistega, ki neposredno 
oblikuje kader za neposredno pospeševanje take orientacije. Seveda bodo v na- 
daljnjih razpravah prav gotovo prisotni tudi drugi predlogi, o nekaterih je 
govoril tovariš Pušenjak, dokončna odločitev pa se bo morala načelno oprede- 
liti do ustrezne uporabe teh sredstev. Menimo pa, da bi morali biti pri tem 
upoštevani dve temeljni načeli: 

1. da je treba sredstva na ustrezen način vrniti gospodarstvu, to se pravi 
temeljnim organizacijam združenega dela, in 

2. da ta sredstva ne. morejo predstavljati anonimnega kapitala, to se pravi, 
ne morejo se pojavljati v obliki replasmajev, kreditov in podobnih zadev, am- 
pak se morajo uporabiti v smislu končne porabe na tej ravni. 

O predlogu tovariša Koširja naj pojasnim, da je v pripravi proračuna upo- 
števan tako, kot vsi ostali predlogi. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Lahko zaključimo razpravo? Predlagam, 
da sprejmemo naslednji sklep: 
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1. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 se sprejmejo. 
2. Izvršni svet naj pri pripravi predloga upošteva predloge, ki so bili 

dani v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih ter v razpravi na današ- 
nji seji. 

Se strinjate s tem? (Da.) 

Prehajamo- na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Predlagan je skrajšani postopek, to se pravi, da gre za dve fazi. Se stri- 
njate s tem? (Da.) Ta zakon obravnavamo torej kot osnutek. 

Pismeno poročilo je dal odbor za finance in proračun, odbor za družbeno- 
ekonomske odnose je dal skupno poročilo z začasno komisijo enotnega zbora. 
Pismeno poročilo je dala tudi zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste tudi 
dopolnilno obrazložitev k predpisom o likvidaciji državnega kapitala. Zače- 
njamo z razpravo. Zeli kdo besedo k temu osnutku zakona? Besedo ima Ivan 
Kreft. 

Ivan Kreft: Najprej se zahvaljujem tovarišu Florjančiču, ker sem 
dobil odgovor. Upam, da bom tudi od podpredsednika izvršnega sveta tovariša 
Dragana dobil zadovoljivo pojasnilo. 

Podpredsednik izvršnega sveta tovariš Dragan je v svojem ekspozeju ome- 
nil, da kljub tolikim urgencam zvezne banke še vedno niso pripravile zaključ- 
nih računov. Ne morem razumeti, da ni avtoritete, ki bi centralne banke pri- 
silila, da zadostijo zakonskim določbam o zaključnih računih. Ko se je od njih 
zahtevalo, da naj ugotovijo, koliko sredstev se je s splošnim investicijskim skla- 
dom koncentriralo na ta način, da so bili poslovni skladi delovnih organizacij 
poprečno obremenjeni s 4fl/o davkov in v toliki meri z amortizacijo, da npr. 
dvakrat amortizirana hidrocentrala Fala leta 1957 ni imela niti toliko amorti- 
zacije, da bi zgradila 8. agregat, so se te banke izgovarjale, da ni mogoče iz- 
računati, koliko je bilo plačil, pač pa je mogoče izračunati, koliko je bilo inve- 
stiranega. Torej se milijarde ne vračajo po tem, koliko je kdo v splošni inve- 
sticijski sklad vplačal, temveč po tem, koliko je iz njega črpal. Tako dobi na 
račun neekonomskih investicij visoka vračila, kdor pa je varčeval pri investi- 
cijah, kakor je to delala Slovenija, pa dobi nominalno vrnjen le tisti del vpla- 
čanih sredstev, ki jih je investiral. Tako bomo dobili nazaj le okrog 200 milijard 
nominalnih sredstev, medtem ko smo jih vložili —« po mojih računih —- od 
600 do 1000 milijard. V zvezi s tem bi želel vedeti, če ima morda izvršni svet 
podatke, koliko sredstev smo plačali, ker le tako lahko primerjamo, kakšna 
je razlika. 

Predsednik Miran Goslar: Lahko sprejmemo sklep o sprejemu 
osnutka? Predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet, pri čemer naj upošteva pred- 
loge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane 
v razpravi na seji zbora. 

Se strinjate s predlogom sklepa? (Strinjamo.) 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu na določene temeljne organizacije združenega dela. 

Telesa, ki sem jih prej navedel, so tudi dala poročila. Poleg tega smo pre- 
jeli k temu zakonu tudi pripombe sklada skupnih rezerv SR Slovenije in pri- 
pombe Cinkarne Celje. 

Kdo želi besedo? Besedo ima Jože Dernovšek. 

Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! Kot poročevalec odbora za 
družbenoekonomske odnose sem dolžan pojasniti nekatere pripombe, predloge 
in stališča, ki so bila izražena v zvezi z osnutkom tega zakona. Hkrati se pri- 
družujem pozivu tovariša Dragana, da do predloga zakona razjasnimo zadeve, 
ki niso popolnoma usklađene. Predvsem mislim na 5., 8., 22., 24. in 30. člen 
osnutka zakona. 

Pri. predloženem osnutku zakona se zavzemam za naslednje: 
1. Za tako imenovani čisti odnos, za transformacijo državnega kapitala 

v samoupravno sfero, to je, da dobijo kapital tiste grupacije oziroma organi- 
zacije združenega dela, ki so prek dosedanje družbene in bančne intervencije 
že povezane z njegovim delovanjem. 

2. Prenos kapitala v takem smislu v bistvu pomeni nadaljevanje enkrat že 
začete specifične republiške politike, gospodarske politike do posameznih panog 
(v našem primeru gre predvsem za področje črne metalurgije, prometne dejav- 
nosti in kmetijstva). Prav tako pa predstavlja ta akcija enega izmed elementov 
krepitve samofinanciranja gospodarstva oziroma tistih dejavnosti, ki so v pre- 
teklosti zaradi nizke akumulacije imele s tem stalne težave. Mislim, da je pro- 
blem samofinanciranja tovariš Dragan danes zelo jasno podčrtal. 

3. Ta specifična ekonomska politika je bila začrtana v nekaterih dokumen- 
tih, kot sta: resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije in republiški plan 
1971—1975. V teh dokumentih so prikazane naloge, povezane z reševanjem 
strukturnih disproporcev, zlasti v infrastrukturi in proizvodnji hrane. 2e na- 
črtovani programi, na primer v črni metalurgiji in v kmetijstvu, pomenijo 
pravzaprav neposredno reševanje začrtanih oziroma ugotovljenih problemov. 

4. Ugotoviti je potrebno, da je ekonomski položaj prej omenjenih dejavnosti 
bil in je še stalno težak. To se vidi tudi iz dosedanjih posegov republike na 
ta področja. Zato je logično in ekonomsko* upravičeno, da pri prenosu kapitala 
ne omenimo relativno skromnih sredstev, gledano zlasti z vidika obsega inve- 
sticij, ki so potrebna, če hočemo te strukturne disproporce reševati na tem pod- 
ročju oziroma same dejavnosti postaviti na drugačno, trdnejšo ekonomsko 
pozicijo. 

5. Razdelitev kapitala v primeru črne metalurgije na kovinsko ah elektro- 
industrijo oziroma v primeru kmetijstva na živilsko-predelovalno industrijo po 
mojem mnenju ne pride v poštev. Ne samo da to pomeni atomiziranje sredstev, 
ampak pomeni tudi polovično reševanje osnovnih panog. Ker so to argumenti, 
s pomočjo katerih bi se v nekem smislu pospešili integracijski procesi, menim, 
da ni potrebno postavljati integracije na preizkusno kocko, v zvezi z raz- 
deljevanjem državnega kapitala. Integracije se bodo zaradi te finančne injekcije 
samo za 'čiste dejavnosti lahko pospeševale, predvsem ker bodo te dejavnosti 
imele tudi po tej plati ekonomsko močnejšo bazo in potemtakem verjetno tudi 
velik interes za integracijske dogovore. 
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6. Glede 30. člena zakona oziroma predloga sklada skupnih rezerv po- 
udarjam, da se skladno z dosedanjimi razlagami, da moramo transformacijo 
kapitala povezati s programirano ekonomsko politiko, ki jo je predlagal sklad, 
ne strinjam. Mislim, da je predlagana rešitev v zakonu v nekem smislu orien- 
tacija, da naj se ta sredstva razdelijo na tri dejavnike: kmetijstvo, gozdarstvo 
in prometno dejavnost. 

Kar se tiče predloga sklada, bi v primeru, če bi sredstva tako razdelili, kot 
predvideva sklad, glede na znane vplačnike, ki jih je veliko, ta sredstva raz- 
drobili, tako zbrani kapital ponovno organizirali in najbrž ne bi bila v eko- 
nomskem smislu njegova funkcija odločilnega značaja, saj si vsak posamezen 
nosilec s tem ne bi mogel dosti pomagati. Zato bi morali ta sredstva v nekem 
smislu preusmeriti na omenjena področja. Vprašljiv je le način tega usmer- 
janja. Zadostovalo bi mogoče le-to, da bi z zakonom ali na kakšen drugačen 
način zaupali to nalogo skupščini sklada, ki pa bi morala ravnati v okviru 
postavk gospodarske in razvojne politike. 

Za zaključek naj poudarim, da odločitev o prenosu kapitala mora pomeniti 
za njihove prevzemnike novo kvaliteto oziroma novo bazo za njihovo poslo- 
vanje. To pa je mogoče doseči z družbenimi sredstvi, ne pa z navidezno demo- 
kratično rešitvijo, po kateri vsi dobijo, in sicer vsi pravzaprav malo, kar prav 
gotovo ne more prinesti vidnih rezultatov. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V ce- 
loti podpiram izhodišča, misli in postavke, ki jih je v uvodnem ekspozeju na- 
vedel podpredsednik izvršnega sveta. Sporazumeti se moramo o tem, da bomo 
usmerjali ta sredstva na določene strateške pozicije in da jih ne bomo drobili, 
kar je že povedal govornik pred menoj. 

Opozoriti želim le na dva problema v zvezi s premogovniki. Govorimo o 
energetski krizi, nagovarjamo rudarje, da delajo ob sobotah, govorimo o od- 
piranju novih kapacitet, pri tem pa so imeli rudniki v preteklem času zelo malo 
odziva na njihove pozive, da želijo modernizirati proizvodnjo. Tudi v tem 
domu je bilo veliko razprav o tem, da smo se sporazumeli, kam spada premo- 
govništvo', tudi v sklop energetike ali ne, ker je bilo to pač tolmačeno po 
bilančnih potrebah. Dolgo časa so morali premogovniki iskati sredstva, ki so 
jih dobili od banke, in sicer pod zelo neugodnimi pogoji, kar je bilo za že tako 
dezinvestirano panogo handicap. Zasavski premogovniki so tako od banke 
dobili sredstva na 14 let ali na 8 let z 11-odstotno obrestno' mero. Menim, da 
bi predlagatelj tega zakona moral upoštevati premogovnike — čeprav mi je 
generalni direktor združenega elektrogospodarskega podjetja zagotovil, da so 
mišljeni s tem tudi premogovniki. Glede na prejšnje izkušnje, o katerih sem 
govoril, bi bilo treba jasno povedati, da se pod energetiko razumejo tudi pre- 
mogovniki. 

Druga stvar, na katero bi v zvezi s sredstvi gospodarskih rezerv opozoril, 
je, da smo v letu 1970 sprejeli zakon o odstopu republiškega prispevka iz oseb- 
nega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih skupnim re- 
zervam gospodarskih organizacij, ki se je zbiral na posebnem računu v skupnih 
rezervah, ravno tako se je na tem posebnem računu zbiral en del prometnega 
davka na nove investicije, ki so uporabljale tekoče gorivo, pri čemer se je varo- 
val interes premogovnikov. 
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Iz tega naslova so bila dana sredstva tistim rudnikom, ki so se zapirali, kot 
dotacija za prekvalifikacije rudarjev, ali pa so bili dani krediti kombinirano 
s sredstvi banke za preusmeritev teh rudnikov. Tako je bilo s Kočevjem in 
Senovim. Ker pa vemo, da imajo zasavski premogovniki težave z določenimi 
obrati — v mislih imam področje Zagorja, kjer bo potrebna preusmeritev, 
prekvalifikacija rudarjev, potrebna bodo sredstva za nove obrate, npr. za 
tovarno plinobetonastih elementov, bi bilo treba v tisti določbi zakona, ki 
govori o plasmaju sredstev iz sredstev rezerv gospodarstva Slovenije, ta tudi 
namensko obravnavati, predvsem pa jih še obogatiti z drugimi sredstvi. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Povedati želim nekaj pri- 
pomb v zvezi s poslovnikom. Včeraj smo dobili vsega skupaj 920 strani gradiv. 
Danes smo dobili za mizo okoli 120 strani, tako da je vsega skupaj prek 
1000 strani. V zvezi s to pomembno točko je bilo. predloženih 15 do 20 strani, ki 
jih ni bilo mogoče prebrati. Ker ni bilo časa, da bi to gradivo prebrali, pa gre 
za pomembno zadevo, o kateri se je treba predvsem pogovoriti s terenom, za 
kar ni bilo časa, menim, da bi morali o tej zadevi razpravljati v fazi tez. Tako 
bi imeli čas, da bi preštudirali to gradivo, zlasti pa stališča skupščinskih teles, 
tako bi se imeli tudi čas pogovoriti o teh zadevah na terenu. 

Ugotavljam, da se je nudilo našemu zboru v prejšnjih letih premalo mož- 
nosti razpravljati o izredno pomembnem vprašanju prenosa državnega kapi- 
tala na temeljne organizacije združenega dela. Ne morem pa tudi mimo ugoto- 
vitve, da se je naša republika z razdelitvijo splošnega investicijskega sklada, prej 
smo ga imenovali OIF, odrezala zelo slabo. Iz tega sklada naj bi prejela le 
2 milijardi 190 milijonov dinarjev, plačala pa je v skad 3 do 4-krat več, kot 
vemo iz prejšnjih let. Kje so tudi obresti od tega kapitala za nekaj desetletij? 
Menim, da bi bilo dobro ugotoviti, koliko je naša republika plačala v ta sklad, 
čeravno ni naš1 interes, da bi danes to zadevo ponovno načenjali. Menim, da je 
bilo narobe, da se takrat, to je pred dveimi leti, ni dala ta zadeva v razpravo 
našemu zboru. Mislim, da bi bilo potrebno upoštevati to dejstvo pri naših ob- 
veznostih nasproti skladom za razvoj nerazvitih republik in avtonomne pokra- 
jine Kosovo. Strinjam se s tem, naj se ne dopusti, da bi se odstopljena sredstva 
kar odpisovalo, razen primera Cinkarne v Celju. Da pa ne bi bilo favoriziranja, 
bi bilo zaradi enotnejših pogojev gospodarjenja zaželeno, da zavzamejo taka 
stališča tudi tiste republike, ki bodo podedovale iz splošnega investicijskega 
sklada težke milijarde dinarjev. 

Strinjam se s tem, da se daje prednost delitvi teh sredstev za investicije v 
železniško gospodarstvo, v kmetijstvo, v elektrogospodarstvo in črno metalur- 
gijo in da se kmetijstvo upošteva izključno kot kmetijstvo., brez predelovalne 
industrije. 

Menim, da bi bilo potrebno upoštevati tudi tekstilno industrijo, za katero 
vemo, da je plačala v splošni investicijski sklad ogromne zneske in je prav 
zaradi pretiranih obveznosti in odvzete amortizacije v prejšnjih letih v naši 
republiki močno zaostala. 

Tudi ustava predvideva, da bi skušali najti rešitev, po kateri bi del kapi- 
tala namenili tudi v korist bodočih samoupravnih interesnih vodnih skupnosti, 
ker tu najbolj pešamo že leta in leta. 
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Ob koncu ponovno predlagam, da obravnavamo te zadeve v fazi tez, ker 
so tako zelo pomembne, da z njimi ne smemo prehitevati. Prizadevati si mo- 
ramo, da te zadeve čimbolj e rešimo. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pušenjak, to kar si navajal, ni 
čisto točno, ker o odpravi državnega kapitala govorimo že tri leta, in sicer 
s konkretnimi številkami. Tudi račune smo že imeli in so bili dejansko tudi 
naši sklepi taki, da je skrajni čas, da izvršni svet dokončno to razreši. Zdaj 
imamo osnutek, na podlagi katerega bodo še omogočene definitivne rešitve, 
koliko bo kdo dobil in tako dalje. Zadeva ni več tako komplicirana, da bi 
zahtevala ne vem koliko časa. Poleg tega smo že sprejeli sklep, da soglašamo 
s skrajšanim postopkom. Zoper to nisi bil, pač pa nasprotuješ sedaj, ko se je 
že začela razprava. Kdo še želi razpravljati? Besedo ima Dušan Horjak. 

Dušan Horjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V obravnavi imamo zelo pomemben osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne 
organizacije združenega dela. S tem zakonom je napravljen odločujoč korak k 
odpravi državnega kapitala. Strinjam se z določili osnutka zakona v I., II. in 
III. poglavju. Zadržal pa bi se pri IV. poglavju, ki obravnava prenos sredstev 
in pravic republiškega sklada skupnih rezerv gospodarskih organizacij in od- 
pravljenega sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš. 

Za današnjo razpravo smo danes prejeli še sklepe upravnega odbora sklada 
skupnih rezerv, s predlogom za vrnitev stalnega dela sredstev sklada, ki so ga 
vplačale gospodarske organizacije v sklad skupnih rezerv SR Slovenije do 
31. 12. 1970, z obrazložitvijo in predlog za likvidacijo državnega kapitala v 
skladu skupnih rezerv SR Slovenije. Navedeno gradivo smo prejeli k poročilu 
odbora za finance in proračun in odbora za družbenoekonomske odnose skup- 
ščine SR Slovenije. V poročilu odbora za finance se ta odbor zavzema za predlog 
rešitve tega problema po predlogu upravnega odbora sklada skupnih rezerv, 
kjer v zvezi s 30. členom v svojem poročilu ugotavlja naslednje: »Dejstvo je, 
da so to solidarnostna sredstva, ki jih je gospodarstvo združevalo na podlagi 
zakona kot svoj prispevek, da ta sredstva niso anonimna, ker so v zaključnih 
računih gospodarskih organizacij vsako leto bila izračunana in navedena, da 
so bila sredstva do vključno zaključnega računa za leto 1970 prenesena na sklad 
skupnih rezerv gospodarstva, formiran po tedaj sprejetem zakonu.« Po mnenju 
odbora zato ni mogoče trditi, da gre v tem primeru v celoti za anonimni državni 
kapital in ga ni mogoče enačiti z ostalim državnim kapitalom. Posebej pa 
velja poudariti, da sklad skupnih rezerv gospodarstva z novo ustavo ne bo 
likvidiran, pač pa bo ostal kot likvidnostni sklad tudi po sprejetju nove ustave. 
In na koncu, po mnenju odbora nikakor ni mogoče mimo samoupravne odločitve 
gospodarstva za tisti del sredstev, za katerega so plačniki znani in tudi eviden- 
tirani v zaključnih računih. Obstaja tudi skupna evidenca v publikacijah službe 
družbenega knjigovodstva o podatkih iz zaključnih računov. Navedene uteme- 
ljitve pa še potrebujejo naslednja dejstva: Strinjamo se z likvidacijo državnega 
kapitala, ker njegov obstoj ni več v skladu s temeljnimi načeli nove ustave. 
Odvzemanje sredstev akumulacije od ustvarjalcev teh sredstev in njihova 
etatistična preporazdelitev za razširjeno reprodukcijo na nivoju države ni do- 
pustna niti danes, še manj pa v bodoče. Z ustvarjenimi sredstvi morajo raz- 
polagati temeljne organizacije združenega dela. 
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Ko pozdravljamo likvidacijo državnega kapitala, pa ne moremo mimo 
predloga, da se kot državni kapital ovrednotijo tudi sredstva sklada skupnih 
rezerv, plačana do leta 1970, ker vemo, da so bila ta sredstva združena za 
namene vzajemnosti in medsebojne solidarnosti, za katere se tudi danes zdru- 
žujejo in se bodo po predlogu nove ustave tudi v bodoče združevala, da so ta 
sredstva po dokumentih, ki jih je skupščina sprejela, v skladu popolnoma 
jasno opredeljena kot neodtujljiva last vseh gospodarskih organizacij in da 
mora zato biti zagotovljen popoln vpliv na (razpolaganje in uporabo teh 
sredstev. Zato je treba pozdraviti predlog sklada, s katerim predlaga izvršnemu 
svetu in skupščini SR Slovenije, da pripravi zakonodajne predloge, ki bodo 
omogočili tudi dejanski prenos sredstev na njihove plačnike, ki so znani, in da 
se s tem popolnoma izpolnijo intence in zahteve, vsebovane v predlogu nove 
ustave in najvišjih državnih političnih forumov. S sredstvi naj razpolagajo in 
upravljajo tisti, ki so jih ustvarili, in naj jih skladno s svojimi obveznostmi 
tudi usmerjajo. Iz gradiva, ki ga je predložil sklad, in iz dosedanjih razprav 
v skupščini lahko povzamemo, da so sredstva sklada skupnih rezerv združena, 
da se združujejo in se bodo združevala za namene vzajemnosti in medsebojne 
solidarnosti oziroma za popolnoma določene namene, da so plačniki teh sred- 
stev znani, kar je razvidno iz publikacije službe družbenega knjigovodstva, da 
ta sredstva upravljajo gospodarske organizacije in da bo v kratkem to oprav- 
ljanje izhajalo neposredno iz temeljnih organizacij združenega dela po delegat- 
skem principu. Upoštevajoč te razlage ni nobenega vzroka, da ta sredstva 
evidentiramo kot državni kapital in razdelimo na način, ki je predlagan v 
osnutku zakona. Z vračanjem teh sredstev plačnikom bomo krepili materialno 
bazo gospodarstva in bomo omogočili, da bodo temeljne organizacije združe- 
nega dela s sredstvi svobodno razpolagale in jih združevale s samoupravnimi 
sporazumi za enake ali druge namene, skladno s svojimi potrebami in obvezami, 
ki jih nalaga nova ustava. 

Vendar pa mora taka odločitev izhajati iz temeljnih organizacij združenega 
dela in je stvar dogovora samoupravno organiziranega gospodarstva. 

Pri roku izplačila teh sredstev pa moramo upoštevati tudi opozorila sklada, 
da njihovo prvo izplačilo ni mogoče pred letom 1979 in da bo potrebno v tem 
primeru v samoupravnem sporazumu, ki bo v bodoče urejeval združevanje 
sredstev za sklade skupnih rezerv, predvideti daljšo vezavo sredstev oziroma 
da v tem primeru ne bo mogoče vračati sredstev vplačnikov 4 let, kar velja 
sedaj. Ta račun je razviden iz dopolnilnega gradiva, ki smo ga prejeli danes za 
današnjo razpravo. 

V skladu pa so tudi sredstva, ki imajo za razliko od prejšnjih določena zna- 
menja državnega kapitala in ki niso vključena v osnutek zakona. Predlagamo, 
da se za njihovo likvidacijo sprejme predlog sklada, ker bi s tem bila le-ta 
likvidirana in omogočena njihova nadaljnja reprodukcija. Predlagamo izvrš- 
nemu svetu, da te razlage in predloge sklada upošteva pri sestavi predloga 
zakona, da pri reševanju teh odprtih vprašanj v večji meri sodeluje sklad, ki 
do sedaj ni bil oziroma je bil premalo vključen in konzultiran. Kot sem razumel, 
se je tudi tovariš Dragan, podpredsednik izvršnega sveta v svojem ekspozeju 
zavzel za rešitve, ki jih predlagamo v našem predlogu. V celoti soglašam z 
njegovim ekspozejem in mislim, da je osnova za nadaljnje delo pri reševanju 
teh problemov. 

Nikakor pa se ne morem strinjati z mnenjem odbora za družbenoekonomske 
odnose k 30. členu. Odbor in začasna komisija se nista strinjala s predlogom 
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rešitve v 30. členu, ker pomeni atomizacijo zbranih sredstev. Zavzemata se, 
da se ta sredstva usmerjajo na osnovi ekonomske politike, kot predvideva bese- 
dilo tega člena. Menila sta, da bi moral že osnutek predvideti odstotno raz- 
delitev sredstev in pravic, ki se prenašajo iz plasmajev republiškega sklada 
skupnih rezerv na temeljne organizacije združenega dela v posameznih panogah. 

Iz navedenih obrazložitev izhaja: da se strinjamo z likvidacijo državnega 
kapitala, ker njegov obstoj ni več v skladu s temeljnimi načeli nove ustave; 
da se sredstva iz 30. člena ne morejo razdeliti po zaključnem računu za leto 
1970, kot je v osnutku zakona navedeno, ker so> za ta sredstva že izdane obvez- 
nice, ki bi jih morali odtujiti temeljnim organizacijam združenega dela, ta 
ukrep pa bi bil protiustaven in politično nevzdržen; da se sporna sredstva 
sklada skupnih rezerv vrnejo temeljnim organizacijam združenega dela, te pa 
lahko svobodno združujejo svoja sredstva, za katerekoli namene. Prosim, da 
se navedena dejstva upoštevajo v končnem besedilu zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vlado Gorišek. 

Vlado Gorišek: Tovariš predsednik! Dovolite, da bi ponovil še en- 
krat, kar so že povedali govorniki pred menoj. Tudi jaz se strinjam s tem, da 
je likvidacija državnega kapitala prišla v končno fazo. Menim, da je potrebno 
likvidacijo državnega kapitala nadaljevati oziroma jo pospešiti, tako da bodo 
dejansko prišle odločitve na neposredne proizvajalce v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Imam pa pripombo k 8. členu predloženega osnutka: Sem 
za to, da se sprejme variantni predlog k 8. členu, in sicer iz naslednjih raz- 
logov : 

1. Zaostajanje primarne, to se pravi čiste kmetijske proizvodnje je izredno 
problematično v kmetijstvu. 

2. Za hitrejši razvoj primarne kmetijske proizvodnje bo družba morala na 
vsak način zagotoviti več sredstev, tako da ne bo prihajalo do že znanih ne- 
skladij, kar se tiče tega področja proizvodnje. 

3. Predelovalna industrija je vsaj v SR Sloveniji že predimenzionirana v 
odnosu do primarne oziroma čiste kmetijske proizvodnje. 

4. Postavlja se vprašanje, če bi bil sprejet 8. člen, ki je predlagan v bese- 
dilu zakona, koliko bi s tem dobila primarna kmetijska proizvodnja, oziroma 
če se ne bi ta sredstva porazgubila na predelovalno industrijo in trgovino in 
bi čisto kmetijstvo oziroma primarna kmetijska proizvodnja potegnila krajši 
konec. 

Na koncu bi poudaril, da podpiram stališča, ki jih je sprejel odbor za 
družbenoekonomske odnose k 30. členu. Osebno menim, da vsaka atomizacija 
sredstev pravzaprav ne bo nič zalegla. Treba jih je razdeljevati in v skladu 
s stališči, ki so predlagana v osnutku zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš Pušenjak je že prej dejal, da je dedi- 
ščina, ki jo delimo sedaj in prenašamo na gospodarstvo v naši republiki, rela- 
tivno majhna. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da je bila znatno večja dediščina 
v drugih republikah že prenesena in da smo mi le nekoliko v zaostanku glede 
prenašanja. Menim, da vsi soglašamo, naj se ta prenos sredstev, pravic in 
obveznosti izvrši v smislu predloženega osnutka zakona. Po mojem mnenju 
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pa bo potrebno vendarle izvršiti določene izboljšave v tem zakonskem osnutku. 
Ker je dediščina majhna, moramo biti že vnaprej pripravljeni, da se veliko ne 
bo dalo doseči brez prerazporeditve teh sredstev od tistih, ki jih v obliki dolgo- 
ročnih kreditov praktično že sedaj uporabljajo. 

Glede sprememb menim, da je treba vendar o tem osnutku ugotoviti, da ni 
izdelan vedno po istih načelih. Za kmetijstvo na primer predvideva, da je treba 
sredstva razdeliti na vse temeljne organizacije na področju industrije živil, v 
črni metalurgiji pa na področje kovinske in elektroindustrije ter črne metalur- 
gije, torej v tem primeru gre za delitev določenih sredstev na nove nosilce — 
temeljne organizacije združenega dela, ki pravzaprav ne bodo vedele, zakaj ta 
sredstva dobivajo. Sočasno pa se v 30. členu predvideva ravno nasprotno. Tam, 
kjer se ve, kdo so bili lastniki, plačniki in ustvarjalci sredstev, ki so jih soli- 
darnostno združevali in vplačevali v skupne rezerve, pa se predvideva, da se 
to ne upošteva. Torej tam, kjer je pravzaprav jasno, kdo je bil vplačnik, se to 
ne upošteva, tu pa, ko gre za neznanega lastnika, ker so se skupna sredstva 
zbirala, bi se pa delila po posameznih temeljnih organizacijah združenega dela. 
Poleg tega sta tudi dve načeli, ko se enkrat govori, da je treba zaradi velike 
spodbude za integracijska gibanja na področju kmetijstva in črne metalurgije 
deliti sredstva na širok krog temeljnih organizacij izven teh dejavnosti ali 
porabnikov, medtem ko je hkrati v istem osnutku zakona predvideno, da se 
samo na eno delovno organizacijo prenesejo sredstva. Menim, da bo potrebno 
tudi s praktičnih razlogov vnesti v zakonski predlog določene izboljšave. 

Ce govorimo o kmetijstvu, verjetno vsi mislimo na proizvodnjo hrane, ne 
mislimo na predelavo hrane, izdelavo umetnih juh in podobno. Zato menim, 
da ni logično, da bi ta sredstva, ki so relativno majhna, od tu še odvajali in jih 
daj aH v samoupravljanje nekim drugim izven tega področja, pa tudi če gre za 
področje živilske industrije. Podoben problem je tudi v črni metalurgiji. Sredstva 
niso tako velika, da bi jih bilo potrebno zdaj atomizirati na tako veliko število 
temeljnih organizacij s področja kovinske in elektro industrije, brez učinka za ti 
dve največji dejavnosti na področju Slovenije. Zato menim, da bi bilo treba v 
smislu družbenega načrta razvoja Slovenije od 1971'—1975, ker imata obe dve 
panogi kmetijstvo in črna metalurgija določeno prednost, vendar tudi ta sredstva 
v tem smislu prenesti na te dejavnosti. Poleg tega je treba imeti pred očmi, da 
sta obe dejavnosti zaradi depresiranih cen v preteklosti zgubili velika lastna 
sredstva, tako bi pravzaprav ta prenos pomenil vračanje dela teh sredstev. Po 
nekem računu združenih jugoslovanskih železarn so železarne od leta 1967 do 
1973 zgubile skupaj 3 milijarde 300 milijonov na podlagi depresiranih cen. Na ta 
račun pa gledam s posebno rezervo. Kajti kaže samo na depresirane cene, ne pa 
tudi na ne dovolj veliko učinkovitost pri nalaganju sredstev, na nedognano 
tehnologijo, na nepopolno produktivnost in tako dalje. Dejstvo je, da so tudi slo- 
venske železarne leta 1967 in 1968 zaradi depresiranih cen prišle v poslovno iz- 
gubo in da ti prenosi sredstev pomenijo delno' vračanje takrat izgubljeni sredstev 
in tudi izgubljene amortizacije po prejšnjih letih. Dalje menimo, da bi po takem 
zakonskem predlogu obveznosti obeh navedenih dejavnosti ostale take, kot 
so sedaj. Spremenil bi se seveda samo nosilec, s tem da bi postali nosilci tisti, 
ki bi postali upniki, če tako rečem, temeljne organizacije na področju živilske 
industrije, na področju kovinske in elektro industrije, proti kmetijstvu in proti 
črni metalurgiji, kljub temu, da bi na podlagi samoupravnega sporazuma do- 
segli, da je ta sredstva z leti treba amortizirati ali da se obračunajo kot kredit. 
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'Treba je pri tem upoštevati praktično korist, kaj bi to pravzaprav pomenilo, 
če bi se ta sredstva razdelila na tako veliko število temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. To bi vendar pomenilo ogromno administracijo, stalno in nepre- 
stano evidenco vsako leto, ko bi se te anuitete vplačevale! Zato menim, da se 
ne bi že iz teh razlogov kazalo za to odločiti. Dodatno naj še poudarim, da so v 
drugih republikah ta sredstva dah črni metalurgiji — za kmetijstvo točno ne 
vem — čeprav so bila po kvantifikaciji znatno večja od sredstev, o katerih 
govorimo v naši republiki. 

Poleg tega ne vem, kdo bo napravil kriterije, kako se bodo ta sredstva 
delila po temeljnih organizacijah. Iz vsega sklepam, da ne kaže izdelati pred- 
loga zakona na zasnovi, ki je predvidena v tem osnutku. 

Menim, da tudi v zvezi z željo, da to pomeni spodbudo za integracijo, ne 
bo veliko doseženega. Prepričan sem, da ni možna integracija ne združitev, pa 
tudi ne samoupravni sporazum na področju celotne kovinske in celotne elektro- 
industrije na eni strani in črne metalurgije na drugi strani. To je prevelika 
zahteva, zato menim, da bi se to zelo težko oziroma po moji presoji brez vsakega 
učinka izvedlo. Če pa že govorimo o integraciji, je vendarle treba upoštevati, 
da so slovenske železarne ena izmed največjih integracijskih tvorb in da je 
pravzaprav to tvorbo treba podpreti, in to tudi s takimi ukrepi, kot je prenos 
teh sredstev, saj ima za letošnje leto predvideno realizacijo v višini 4,5 mili- 
jarde N dinarjev, ima 15 000 zaposlenih delavcev in v svojem sklopu ne samo 
proizvodnjo jekla, temveč tudi predelavo. Že iz teh razlogov bi kazalo odločiti, 
da se ta sredstva razdelijo slovenskim železarnam kot integracijski tvorbi ali 
sestavljeni organizaciji združenega dela. Poleg tega bi dal še informacijo glede 
kvantifikacije, ki je tudi važna pri tem. 45 milijonov letnih anuitet je v zvezi 
s tem in če bi jih delili na tisoče temeljnih organizacij, potem si lahko predstav- 
ljate, da bi bilo to samo breme za te temeljne organizacije, ne pa nekaj posebno 
donosnega. Zato bi vendarle kazalo, da se sprememba izvede v smislu v skup- 
ščini že sprejetega odloka, s katerim so se anuitete iz leta 1972 v črni metalur- 
giji dale na razpolago slovenskim železarnam v višini 21,5 milijona dinarjev. 
Ta sredstva so bila razdeljena po temeljnih organizacijah združenega dela 
slovenskih železarn, nato samoupravno združena in kot združena sredstva 
naložena v železarno Store za dokončanje investicije nove topilnice. Po po- 
dobnem postopku bi upravljali in gospodarili tudi v prihodnje, seveda takrat, 
če bi bila ta sredstva definitivno in v celoti prenesena na slovenske železarne. 

Glede 30. člena, ki govori o sredstvih skupnih rezerv, za katera se ve, kdo 
jih je vplačal, se osebno ne bi navduševal za to, da se ta sredstva vračajo, 
kajti pregovor pravi »bolje drži ga, nego lovi ga«. Potem bi bilo treba na novo 
iskati sredstva za rezreševanje določenih osrednjih problemov, za katere 
smo vsi zainteresirani. 

Pri tem pa moram vendarle opozoriti na nekaj, kar v osnutku zakona ni 
upoštevano. 

Na koncu lanskega leta je bil dosežen sporazum med Sovjetsko zvezo in 
našo vlado o tem, da bo Sovjetska zveza dajala Jugoslaviji naravni plin od leta 
1975, in sicer po informacijah, ki jih imamo, 500 mio kubikov in nato vsako leto 
več. Menim, da je to enkratna priložnost, ki bi jo bilo treba izkoristiti, zlasti 
še, ker se nam v prvi fazi nudi možnost, da se priključimo na plinovod, ki se 
gradi prek Cehoslovaške in Avstrije proti Italiji, to pomeni na zahodni strani 
Jugoslavije ah neposredno v Sloveniji. Prav bi bilo-, da se ob izdelavi pred- 
loga zakona o vračanju teh sredstev upošteva tudi gradnja plinskega omrežja 
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tako, da bi se s prenosom določenih sredstev ali z odmerjanjem določenih 
sredstev v te namene dala osnova za izdelavo projekta in poleg tega osnova 
za prihodnje porabnike, ki bodo morali z lastnimi viri, bančnimi in tujimi 
končno vendarle pristopiti, da se naredi to plinsko omrežje in s tem da Sloveniji 
nova možnost za industrializacijo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Boris Vadnjal ima besedo. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
Če ostanemo pri terminu dediščina za državni kapital, potem vsi vemo, 

da več kot je dedičev in če je delež za razdelitev majhen, tem težje in dalj 
časa traja taka razdelitev. Običajno pa je tak postopek za pravično razdelitev 
težak in dolg. 

Prav gotovo je to, kar je bilo opravljeno na področju državnega kapitala v 
Sloveniji veliko in težko delo. Menim, da je tako postavljeno, kot je sedaj V 
osnutku zakona, dobro in pravilno. 

V imenu slovenske strojegradnje in kovinske predelovalne industrije želim 
posredovati nekatere pripombe, ki se navezujejo tudi na pripombe odborov in 
na razpravo tovariša Klančnika o razdelitvi državnega kapitala v zvezi s črno 
metalurgijo. Vemo, da ni le slovenska strojegradnja, ampak splošno vsa jugo- 
slovanska že več let v stagnaciji, predvsem pri ustvarjanju lastne akumulacije. 
Glavni vzrok za tako stanje je predvsem nesposobnost enakopravno nastopati 
pri pridobivanju del na jugoslovanskem trgu, kljub temu, da je jugoslovanska 
strojegradnja tehnično in tehnološko sposobna realizirati več kot 60 odstotkov 
opreme za investicijske objekte. Vzrok za to je predvsem, da nam tuja konku- 
renca, ki je izredno prisotna na jugoslovanskem trgu, ne konkurira s cenami, 
s tehnologijo, s kvaliteto opravljenega dela, temveč predvsem s kreditnimi 
pogoji, ki jih nudi investitorjem. Tako praktično celotna jugoslovanska stroje- 
gradnja in kovinska predelovalna industrija nima zasedenih kapacitet. S tem 
ustvarja manjšo akumulacijo in celo izgubo. Tudi izvajalci lahko tako nudijo 
kreditne pogoje, in sicer ne iz svoje lastne akumulacije, temveč predvsem 
iz dogovora s svojimi poslovnimi bankami in z državnimi sredstvi, s katerimi 
nastopajo na tujih tržiščih. 

Prav tako imamo v Jugoslaviji prav dobro rešeno vprašanje izvoza inve- 
sticijske opreme s skladom za kreditiranje izvoza, nikakor pa ne kreditiranje 
domače proizvodnje. Morda se bo kdo spomnil prav zadnjega primera velike 
investicije v Sloveniji, ki je cementarna Anhovo. Praktično nihče izmed slo- 
venskih proizvajalcev se ni mogel vključiti v to investicijo, ker so proizvajalci 
iz Češkoslovaške nudili kreditne pogoje, ki so za investitorja sprejemljivejši, 
nas pa popolnoma onemogočajo. Prav na podlagi te izkušnje je izvršni svet v 
lanskem letu sprejel odlok, da se da iz depozita za negospodarske investicije 
za kreditiranje individualne investicijske opreme 8 starih milijard. K temu naj 
bi prav toliko dodale poslovne banke. Ta sredstva pa bi se lahko porabila, 
ko bo sklenjen samoupravni sporazum. Samoupravni sporazum je pripravljen 
in ga imamo namen v naslednjih dneh podpisati. Zal pa moram ob tej prilož- 
nosti ugotoviti, da gre praktično samo za enkratno akcijo, ne pa za nek per- 
manenten odnos do formiranja sklada za kreditiranje domače individualne 
opreme, kar imajo druge republike, npr. Hrvatska in Srbija, realizirano že 
več kot leto dni. V zadnjih dneh se je tudi republika Bosna prav s prenosom 
državnega kapitala v tak sklad odločila, da s takim skladom omogoči normalno 
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poslovanje svoje strojegradnje. Zato menimo, da bi se pri obravnavi vprašanja 
razdelitve državnega kapitala moralo upoštevati tudi to, kako slovensko stroje- 
gradnjo in kovinsko predelovalno industrijo postaviti v enakopraven položaj 
glede na tuje ponudnike na jugoslovanskem trgu. To bi se dalo doseči prav s tem 
— kar je tudi določeno v členih 5, 6 in 7 tega zakona — da se sredstva, ki so na 
razpolago in so se formirala iz črne metalurgije, sporazumno koristijo s kovinsko 
in elektro industrijo. To sicer niso ne vem kako velika sredstva, ki bi lahko 
omogočila vsem tem partnerjem normalno poslovanje ali pa celo modernizacijo. 
Moramo namreč ugotoviti, da so železarne v zadnjih letih naredile napredek, 
da s svojim lastnim prizadevanjem in tudi z udeležbo družbenih sredstev po- 
stajajo eden od konsolidiranih delov našega gospodarstva, da pa to zagotovo 
ne moremo trditi za slovensko strojegradnjo in za slovensko kovinsko prede- 
lovalno industrijo. Menimo pa, če bi to industrijo v Sloveniji usposobili, da 
bi lahko maksimalno izkoristila svoje kapacitete, bi ji s tem omogočili ustvari- 
ti tako akumulacijo, da bi lahko potem opravila hitrejšo modernizacijo svoje 
tehnologije. 

Pripravlja se še samoupravni sporazum združene slovenske strojegradnje 
in menimo, da bo ob podpori družbe lahko le-ta normalno poslovala. S tem 
bo dobila tudi svoje mesto tako v slovenskem kot tudi v jugoslovanskem gospo- 
darskem prostoru. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Tovariš Klančnik ima besedo. 

Gregor Klančnik: Ker se s tovarišem Vadnjalom nekoliko raz- 
hajava, sem prisiljen še enkrat razpravljati. 

Menim, da na podlagi 1. člena osnutka zakona tako imenovana združena 
strojegradnja, ki pa ni združena, pač pa zelo razdružena, kar je velika slabost 
in posledice tega niso enostavne, ne more pričakovati, da bi dobila velika sred- 
stva za naložbe. Kajti jasno je, da se ta sredstva morajo uporabljati samo v 
teh panogah. Res je, da bodo z morebitno izvedbo takega zakona nastale 
obveznosti črne metalurgije do temeljnih organizacij izven črne metalurgije. 
Menim, da je to teorija, da se bodo lahko sredstva iz črne metalurgije prelila 
v strojegradnjo. Glede neposrednega vpliva strojegradnje in kovinske indu- 
strije ter elektro industrije na razvoj črne metalurgije kot važne baze za 
razvoj' kovinske in elektro industrije moram povedati, da so slovenske žele- 
zarne pobudnik za ustanovitev samoupravne interesne poslovne skupnosti pro- 
izvajalcev in predelovalcev jekla. Pri tem naj bi se ustanovile grupacije na 
področju jekla, grupacije strojegradnje, grupacije za jeklene konstrukcije, 
grupacije bele tehnike, ki obstaja, in grupacija za proizvodnjo železniških in 
cestnih vozil. 

Na žalost se ta pobuda ne realizira, ker se ne uspe doseči združevanje v te 
grupacije. To pomeni, da je to postopek, proces, ki bo še precej časa trajal. 
Želeli bi, da bi se najprej razvil na področju strojegradnje. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? Če ne, zaključu- 
jem razpravo. Povsem jasno je bilo že od vsega začetka, da bo moral izvršni 
svet pri dokončnem oblikovanju besedila predloga zakona razčistiti in pro- 
učiti vrsto zadev, ki so prišle danes do izraza, saj smo slišali o tej problematiki 
marsikaj. Ker je mnogo pripomb, predlogov in stališč, bo moral izvršni svet 
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iti po poti, ki bo čimbolj načelna, ker bo le tako lahko to zadevo izpeljal do 
konca. Ker gre za osnutek zakona, predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti Slovenije za 
investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela 
sprejemamo. 

2. Izvršni svet naj pri pripravi predloga zakona prouči vse predloge, dane 
v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih in predloge, dane v razpravi 
na seji zbora ter naj predloži ustrezne dokončne rešitve. 

Se strinjate s tem? (Da.) Dobro, potem smo sprejeli ta sklep in nadaljuje- 
mo z najbrž nekoliko manj problematičnimi zakoni iz tega paketa. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976. 

Pismeno poročilo sta dala odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sred- 

stev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 se sprejme. 
2. Izvršni svet naj pri pripravi predloga zakona upošteva predloge, dane 

v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Se strinjate s predlaganim sklepom? (Da.) 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za 
investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji. 

Tudi tu imamo poročili odbora za finance in proračun in zakonodajno- 
pravne komisije. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu 

o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških 
prog v SR. Sloveniji se sprejme. 

2. Izvršni svet naj pri pripravi predloga zakona upošteva predloge, dane 
v poročilih skupščinskih teles in v ostalih gradivih. 

Se strinjate? (Da.) 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to- je na osnutek zakona 
o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po zakonu o konverziji inve- 
sticijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most—Šentilj ter 
Koper—Pr ešnica—D i vača. 

Tudi tu sta predložila poročili odbora za finance in proračun in zakonodaj- 
no-pravne komisije. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Predlagam naslednji klep: 
1. Osnutek zakona o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po 

zakonu o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog 
Zidani most>—Šentilj ter Koper—Prešnica,—Divača se sprejme. 

2. Izvršni svet naj pri pripravi upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in v ostalih gradivih. 

Se strinjate s predlaganim sklepom? (Da.) 
3* 
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Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o 
soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nastalih v II. 
polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih porabnikov družbenih sredstev 
izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer 
nekaterim porabnikom- družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih 
sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve. 

Pismeni poročili sta dala odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Ne.) Odbor za 
finance in proračun v svojem poročilu ugotavlja, da se predloženo besedilo 
samoupravnega sporazuma nekoliko razlikuje od tistega, ki so ga sprejele 
banke. Zanima me, kaj je s to zadevo. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce želite, lahko preberem dopis Ljubljanske banke, podpisan od generalnega 
direktorja in predsednika izvršnega odbora Ljubljanske banke, kjer potrjuje 
podpis samoupravnega sporazuma v besedilu, ki je bilo predloženo in ki je v 
prilogi. To je bilo povedano tudi v odboru. 

Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Glasujmo torej o predlogu odloka! Ugotoviti moramo najprej prisotnost. 

Ugotavljam, da nismo sklepčni. 
Prisotni niso člani odbora za finance. Ali imajo morda kakšno sejo? 
Se enkrat glasujmo o predlogu odloka, ker se mi zdi, da smo sedaj sklepčni. 

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

Predlog odloka je soglasno sprejet. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je osnutek odloka o 
soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nastalih po 1. 
januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev 
izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer 
nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih 
sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Torej predlagam, da osnutek odloka sprej- 
memo. Predlog odloka naj pripravi izvršni svet. 

Ste za to? (Da.) Tudi ta sklep je sprejet. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je osnutek resolucije o 
razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Predlagatelj je skupna komisija republiškega in enotnega zbora za izdelavo 
dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja. Odbor za prosveto in kulturo 
je obravnaval osnutek resolucije in dal poročilo, zakonodajno-pravna komisija 
je dala poročilo, delegati občin pa so dali mnenja, stališča in predloge. 

Kdo želi besedo? Tovariš Kreft je dal pismeno razpravo. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji se 
sprejme. 

2. Osnutek resolucije se da v javno razpravo, ki bo trajala do 15. 3. 1974. 
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3. Predlog resolucije pripravi skupno komisijo republiškega zbora in 
enotnega zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje 
in izobraževanja. Strokovna in administrativna opravila za komisijo bo oprav- 
ljal republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

4. Pri pripravi predloga resolucije naj komisija upošteva vse pripombe 
in predloge, dane v razpravah na sejah skupščinskih teles in v javni razpravi. 

5. Predlog resolucije naj komisija pripravi do 20. aprila 1974. 
Ste za ta sklep? (Da.) Dobro. Hvala. Sklep je sprejet. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
filmu. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za prosveto in kulturo je dal poročilo 
in dodatno poročilo, prav tako zakonodajno-pravna komisija. 

Kdo želi besedo? Besedo ima Ela Ulrih. 

Ela Ulrih: Spoštovani predsednik, drage poslanke in poslanci! V 
imenu izvršnega sveta vam sporočam, da le-ta sprejema amandmaje, ki sta jih 
dala zakonodajno-pravna komisija in odbor za prosveto in kulturo republiškega 
zbora, in sicer k 1., 5., 7., 10., 11., 12. in 29. členu; Pri vseh teh členih gre 
v glavnem za redakcijske izboljšave, pa tudi za vsebinsko izpopolnitev besedil. 

Pri amandmaju k 4. členu, ki sta ga predlagala tako odbor za prosveto 
in kulturo republiškega zbora kakor tudi odbor prosvetno-kulturnega zbora za 
kulturne dejavnosti, predlagamo, da bi se sprejel amandma v besedilu odbora 
posvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti, ki je vsebinsko sicer iden- 
tičen, v besedilu pa nekoliko natančnejši. 

Izvršni svet pa ne sprejema amandmaja k prvemu odstavku 16. člena. Gre 
za to, da bi pravico odobravanja, to je, da ima film odprto pot za javno pred- 
vajanje, prenesli tudi na organ upravljanja filmskega proizvodnega oziroma 
na samostojno skupino filmskih producentov, kadar se taka filmska skupina na 
osnovi tega zakona oblikuje. Menimo namreč, da mora ostati enoten sistem, 
ki je v tem, da ena komisija — republiška komisija za pregled filmov — ki 
jo uvaja zakon, v celoti prevzame pregled tako domačih kot tujih filmov in 
tako slovenskih kot vseh drugih jugoslovanskih filmov. Pri upoštevanju tega, 
da bi organ upravljanja proizvodnega filmskega podjetja imel to pravico, se 
seveda izpostavljamo v praktičnem pogledu zelo čudni situaciji, da bi bilo 
vsako filmsko proizvodno podjetje v Jugoslaviji brez uravnavanja kriterijev 
pristojno odločati o tem, ali se film lahko javno predvaja ali ne. Pri tem je treba 
seveda opozoriti tudi na to, da ima tak organ upravljanja vendarle enostranski 
pogled in sicer samo filmski pristop, da tako poenostavljeno rečem, medtem 
ko so pri obravnavanju za javno predvajanje filma potrebni celoviti kriteriji 
tako z idejno-političnega, s filmsko-umetniškega pa tudi s pedagoškega gledišča 
usklađeni kriteriji, ki naj bodo bolj ali manj enotni v vsej državi. To je med 
republiškimi komisijami še mogoče doseči, medtem ko pri večjem številu teh 
organov, ki bi imeli tako pravico, tega ni mogoče zagotoviti. 

Pri takem postopku so možne tudi različne špekulacije, izigravanja, ko 
bi se lahko pri nas v katerikoli občini priglasila kot filmska proizvodnja neka 
skupina od koderkoli iz Jugoslavije, tam dobila v organ upravljanja nekega 
predstavnika, ki bi ga imenovala občinska skupščina, ki bi morda imela dovolj 
izostrene kriterije in odnos do tega delegata, ki bi ga poslala, ali pa tudi ne. 
Vsekakor menimo, da bi lahko prihajalo tudi do izigravanj. 
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Izvršni svet meni, da moramo ostati dosledni pri odločitvi, ki je bila sprejeta 
prav v tem zboru ob sprejemanju osnutka zakona, da kljub nasprotovanjem 
filmskih proizvodnih delavcev uvedemo komisijo — javno komisijo za pre- 
gled filmov. In ker je bilo to takrat uspešno izpeljano, smo na tej osnovi tudi 
izoblikovali predlog zakona. Sedaj pa so prišli ti interesi pač po drugi poti 
spet do izraza, in sicer na način, da se iz tega splošnega režima izvzamejo 
tisti filmi, ki so narejeni doma. 

Izvršni svet torej tega amandmaja ne sprejema, vse druge amandmaje pa 
kot sem že povedala, sprejema. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Ivan Renko. 

Ivan Renko: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z vprašanjem, 
o katerem je razpravljala tovarišica sekretarka, je bilo veliko razprav. V od- 
boru smo večkrat razpravljali o dilemah, kako bi zagotovili družbeni poseg v to 
proizvodnjo in jo uskladili s splošnimi smotri, ki jih zastopamo v našem 
družbenem razvoju. O tem sta bili v začetku postavljeni dve izhodišči, in 
sicer, ah zagotoviti to z enotno komisijo, tako kot predvideva zakon, ali z 
organi, ki jih imenujemo kot družbene organe k posameznim organizacijam. 
Od vsega začetka sta bili predvideni samo ti dve varianti, to se pravi, ali 
komisija ah družbeni organi, kar naj bi veljalo tudi za uvozna distribucijska 
Podjetja, ki uvažajo tuje filme. Pri tem se je odbor najprej zavzel za repu- 
bliško komisijo, ker je bil mnenja, da bi težko sprejeli odločitev, da bi vsak, 
ki se ukvarja z uvozom filmov, prek svojega družbenega organa ugotavljal in 
dajal soglasje oziroma odločal, če so filmi primerni ali ne. Ko smo že sprejeli 
to stališče, je bila dana v odboru kulturno-prosvetnega zbora za kuturne de- 
javnosti iniciativa, naj bi za tuje filme ostala republiška komisija za pregled 
filmov, za proizvodnjo filmov pa družbeni organi, ki so že izvoljeni, na način, ki 
ga predvideva zakon. V zvezi s tem je prišlo tudi do tega amandmaja, po 
katerem naj bi republiška komisija ostala pristojna za uvožene filme in za 
druge filme, ki niso izdelani v naši republiki, v naši republiki izdelanim filmom 
pa naj bi dajal soglasje družbeni organ upravljanja organizacije za proizvodnjo 
filmov. 

Mislili smo, da je taka rešitev sprejemljivejša, ker bolj izraža samoupravne 
odnose in temelji na idejnem boju za kvaliteto. S tem pride do izraza tudi 
odgovornost. To področje ustvarjanja podpira tiste cilje, ki jih postavljamo v 
naši družbi, to se pravi, da je v nekem smislu prek samoupravnega upravlja- 
nja zagotovljena progresivna orientacija. Zato smo ta amandma tudi podprli 
oziroma predložili, da bi tako uskladili enotno besedilo. Mnenja v odboru 
so bila sicer deljena, večina pa se je opredelila tako, kot je sedaj predlagano. 
Ne vem, kako je bilo sicer to sprejeto v kulturno-prosvetnem zboru. Menim 
sicer, da je oboje sprejemljivo in da načelno ne more povzročati velikih neso- 
glasij in nesporazumov. Vsekakor pa je predlagana rešitev z amandmajem 
le postavljena na bolj sprejemljivo izhodišče, zlasti še ko tudi 17. člen tega 
zakona postavlja dokaj jasne in kategorične kriterije, ki jih moramo upošte- 
vati ob takih odločitvah. Seveda s tem niso popolnoma izvzeta nesoglasja, 
do katerih bo lahko prišlo. Reševala se bodo lahko ali v okviru kulturne skup- 
nosti ali drugih institucij in bo verjetno potrebno tudi samoupravno usklaje- 
vanje teh kriterijev. 
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Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Toavriš 
Renko, to se pravi, da sprejemate tak 4. člen, kot je predlagan v odboru 
prosvetno-kulturnega zbora? 

Prehajamo na glasovanje. Glasujmo najprej o dveh redakcijskih amandma- 
jih zakonodajno-pravne komisije k 6. členu, ki je razviden iz dodatnega poročila, 
in k 26. členu. Kdor je za, naj glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije k 6. in 26. členu sta sprejeta. 

Glasujmo o drugih nespornih amandmajih, in sicer k 1. členu, 4. členu 
v besedilu, ki je predlagano od odbora prosvetno-kulturnega zbora, k 5., 7., 
10., 11., 12. in 29. členu. Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (45 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) Amand- 
maji so sprejeti. 

Glasujmo o spornem amandmaju k 16. členu, ki je predlagan v dodatnem 
poročilu odbora za prosveto in kulturo. Kdor je za ta amandma, naj glasuje! 
(32 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (14 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(5 poslancev.) Amandma je sprejet z večino glasov. 

Mislim, da je izglasovanje tega amandmaja v povezavi z amandmaji k 
18., k 19. in 26. 'členu glede starosti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za ta zakon, 
naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo 
vzdržal? (1 poslanec.) Zakon o filmu je sprejet. 

Medtem sem bil obveščen, da je v istem besedilu sprejet zakon tudi v 
kulturno-prosvetnem zboru. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi. 

Odbor za prosveto in kulturo in zakonođajno-pravna komisija sta dala 
poročili. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški 

službi se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi zakona naj upošteva 

predloge iz poročil skupščinskih teles in iz ostalih gradiv. Ste za ta sklep? 
(Poslanci se strinjajo.) Sklep je sprejet. 

Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala poročili. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Glasujmo o predlogu zakona v celoti, ker tu ni amandmajev. Kdor je za, 
naj glasuje z glasovalnim gumbom! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Zakon o spremembi zakona o 
visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru je sprejet. 

Prehajamo na 21.točko dnevnega reda, to so ugotovitve in stališča 
izvršnega sveta SR Slovenije k poročilu o delu komisije izvršnega sveta za 
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in k predlogom 
za spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji. 
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Predlagatelj je izvršni svet. Uvodno obrazložitev smo že poslušali. 
Gradivo so obravnavali odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 

skupaj z ustreznim odborom enotnega zbora skupno poročilo, in delegati občin, 
ki so dali mnenja, stališča in predloge. 

Kdo želi besedo? Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Kar zadeva pomoč manj razvitim območjem, sem v svojih intervencijah 

v tem zboru dosledno zagovarjal koncepcijo, ki sem jo toliko let prej naglašal 
tudi v zveznem zboru in njegovih telesih, namreč, da bo najbolj uspešen 
tisti način razvijanja manj razvitih območij, ki bo v glavnem slonel na lastnih 
pobudah, na lastnem delu in ki bo ekonomsko utemeljen. Vedno pa sem 
bil proti investicijam zaradi investicij, ki so dobile zelo ustrezno označbo »po- 
litične investicije«. Njihovi pobudniki v največjih primerih sploh niso bili eko- 
nomisti, temveč posamezniki — politiki. Zase sem prepričan, da so ravno 
politične tovarne največji krivec tolikšne inflacije v Jugoslaviji, saj jih lahko 
ohranjujejo pri življenju le z večnimi injekcijami, s katerimi se jim krijejo 
ogromne izgube, se jim oproščajo obresti in anuitete, in to na legalne in ilegalne 
načine. Ilegalno ni le to>, kar ni zakonito, kar ni ustavno, temveč tudi to, kar ni v 
skladu z našim samoupravnim sistemom, kar je sprejeto mimo delavskega 
razreda, in zato v njegovo škodo, čeprav je formalno v skladu z zakoni. Ce bi 
bilo sredstev na pretek, bi se prav gotovo lahko zgodilo, da bi se tudi pri nas 
v manj razvitih območjih pojavila kakšna politična tovarna. To pa se ni zgodilo 
ne na Kozjanskem in ne v Slovenskih goricah, ne v Sčavniški dolini, ne v 
Halozah, ne na Kozjanskem ali tistem delu Kočevske, ki je ob Kolpi, da ne 
govorim o belih lisah, ki pokrivajo Brkine, Trebušansko in Bloke. 

Boljše pa je imeti bele lise kot tovarne, ki jim je treba nenehno pokrivati 
izgube. S tem pa ne opravičujem tistih, ki samo tarnajo, kako so nerazviti, tem- 
več jih celo grajam, če so premalo storili za svoj razvoj, ker pač nimajo realnih 
programov, ker niso dovolj organizirani ah dovolj požrtvovalni. 

Zveznim poslancem in zveznim izvršnikom sem dajal že 15 let za zgled 
razvoj Pomurja, ki je imel v stari Jugoslaviji vzdevek Slovenska Sibirija. 
Zahvaljujoč v veliki meri lastnim naporom ta pokrajina ni več taka, kot je 
bila. S tem pa ni rečeno, da se že danes lahko odreče vsej pomoči širše skup- 
nosti. Tam, kjer zametki industrije že obstajajo, je najboljše, če se ta industri- 
ja naprej razvija, predvsem s sodelovanjem, povezovanjem in z integriranjem. 
V radgonski občini se je povezovanje zelo obneslo. Med Avto Radgona in to- 
varno avtomobilov v Mariboru traja uspešno sodelovanje že nekaj let. Rezulta- 
ti tega sodelovanja je modernizacija celotnega proizvodnega procesa v Avto 
Radgona. Elrad podjetje elektronske industrije se je komaj integriralo z 
Gorenjem, pa mu je ta integracija že omogočila, da je začelo graditi novo 
delavnico, v katero bo vloženih okoli 13 milijonov dinarjev sredstev, ki naj bi 
jih deloma prispevala banka po beneficiranih obrestih. 

Kmetijski kombinat Radgona ima za svoje mesne proizvode na razpolago 
mrežo trgovinskega podjetja Meso v Mariboru, dogovarja pa se tudi za inte- 
gracijo v Pomurju. 

Vinogradniško gospodarstvo Kapela ima del svojega vinskega pridelka za- 
radi ugodnejše prodaje deponiranega pri Istra vinu na Reki, kar je dokaz, 
da je možno tudi uspešno medrepubliško gospodarsko sodelovanje med solid- 
nimi partnerji. 
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Z Radensko se integrira vse več obratov, pomembnih za turizem, pred- 
vsem zdravstvenih in gostinskih na področju Pomurja. Kmalu pa bo prišlo še 
do drugih integracij. 

Težave bi lahko bile manjše tudi glede kadrov, če bi bilo za graditev sta- 
novanj na razpolago dovolj sredstev. Gospodarstvo je v tem oziru nekoliko 
manj prizadeto kot negospodarstvo. Od negospodarstva predvsem šole ne mo- 
rejo rešiti stanovanjskih problemov za učitelje. Kjer pa učiteljev ni ah 
kjer stanujejo izven šolskega okoliša, je šolski uspeh slab in osip je daleč nad 
republiškim poprečjem. 

Republiška izobraževalna skupnost se je zelo potrudila, da je zbrala toliko 
sredstev, da ji je uspelo uresničiti akcijo sto let sto šol, ki jo je tudi naš zbor pod- 
prl, saj je šlo predvsem za šole v manj razvitih območjih. Stanovanjska vpra- 
šanja učiteljev pa morajo rešiti občine, kar pa je v manj razvitih območjih v 
krajšem času skoraj nemogoče. 

Republiki ne postavljam nobenih novih zahtev glede manj razvitih. Želim 
le, da se republiški izobraževalni skupnosti zagotovijo sredstva, ki ji pripadajo 
v smislu dosedanjih priporočil našega zbora, da bi lahko dogradila še tiste 
šolske objekte v manj razvitih območjih, katerih gradnja je morala biti preki- 
njena zaradi podražitve. V mislih imam šolo v srednji Ščavniški dolini. Prav 
tako želim, da se upoštevajo priporočila našega zbora, da bi dobila cestna 
skupnost sredstva od bencinskega dinarja v dosedanjem obsegu, kar je z da- 
našnjo izjavo potrdil oziroma zagotovil tovariš Florjančič. 

Vodni sklad oziroma bodoča vodna skupnost pa naj dobi sredstva v ob- 
segu, ki je bil predviden v ponovnih sklepih našega zbora. Kaj več zahtevati 
bi bilo nerealno, ker bi bilo le voda na mlin tistim, ki na eni strani priznavajo, 
da je slovensko gospodarstvo resnično preobremenjeno z dajatvami, pri tem 
nima rešenega niti energetskega problema, na drugi strani pa vse bolj priti- 
skajo, da se čimveč sredstev ponovno centralizira in deli mimo proizvajalcev- 
samoupravljalcev. S poročilom izvršnega sveta in njegovim stališčem se stri- 
njam. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Če ne, pred- 
lagam sklep: 

1. Ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poro- 
čilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji se sprejemajo kot ustrezna usmeritev za nadaljnje delo 
te komisije. 

2. Komisija izvršnega sveta naj pri nadaljnjem delu prouči in upošteva 
mnenja in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. Ste za ta sklep? (Da.) Dobro. 
Sklep je sprejet. 

Sledi 22. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o družinskih 
razmerjih. 

Izvršni svet predlaga skrajšani postopek, to se pravi samo dve fazi, ne tri. 
Mislim, da se s tem strinjamo'. Gre torej za osnutek. 

Poročilo so dali odbor za socialno politiko in zdravstvo, odbor za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko, zakonodajno-pravna komisija in delegati 
občin. 

Kdo želi razpravljati? Prosim, Marija Cigale, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Marija Cigale: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prosim, da mi oprostite, če vas kljub pozni uri in napornemu dnevnemu redu 
mučim z nekaj uvodnimi besedami. Ne samo zato, ker gre za izredno pomemben 
dokument, ki je pomemben tako za nas vsakega kot posameznika in tudi za 
družbo kot celoto, temveč predvsem zato, ker smo želeli predlagati, da bi se 
ob tem dokumentu vodila obširnejša javna razprava. Zdi se mi, da smo mi vsi, 
kar nas je tukaj, ne samo udeleženci te razprave, ampak da bomo morali biti 
v določenem smislu tudi tolmači idej, ki jih ta osnutek zakona prinaša. Zato bi 
vas rada zelo na kratko opozorila na nekatere stvari. 

Iz poročil, ki ste jih prejeli po obravnavi tega osnutka v odborih skupščine, 
ste opazili, da so poslanci ob obravnavi predlagatelju zakona zamerili pred- 
vsem dve pomanjkljivosti, in sicer: 

1. da ta zakon ne vsebuje novosti, da je klasičen po vsebini in po rešitvah, 
ki jih prinaša; 

2. da obravnava družino kot neko zasebno enoto, nepovezano s sociali- 
stično samoupravno družbo, izvzeto iz njenih tokov, skratka, da ni v osnutku 
dovolj poudarjeno, da je družina samo del socialistične družbe in da je pri 
opravljanju svojih nalog z njo povezana. 

Mnenje, da v naši družbi nimamo dovolj dodelanega in natančnega sta- 
lišča do družine, je pravzaprav samo deloma točno. Po našem mnenju gre za 
dva vidika problema. 

Prvič za določitev idejno-političnega pomena in vloge družine v našem 
samoupravnem sistemu, kar pa po našem mnenju ni naloga nekega zakonskega 
osnutka, ampak naloga takih dokumentov kot so ustava in program Zveze 
komunistov. Zdi se mi, da smo sedaj, ko se pripravljamo na kongres Zveze 
komunistov, v ugodni situaciji, da tudi na tem kongresu opozorimo na take 
idejne opredelitve, ki bi jih Zveza komunistov morala zavzeti do družine kot 
pomembne družbene skupine. 

Drugič gre po našem mnenju za praktično politični pristop, ki naj odseva 
odnos družbe do družine. Odnos družbe do družine se po našem mnenju reali- 
zira v takih odločitvah, kot so na primer odločitve o stanovanjski politiki, 
otroškem varstvu, politiki življenjskega standarda, zdravstvu, šolstvu in tako 
naprej. Ker pa smo le precej razvita in strukturna družba, je najbrž nemogoče 
zahtevati, da se v enem samem zakonu, pa čeprav je tako obširen, kot je pred- 
loženi osnutek zakona o družinskih razmerjih, konkretno zajamejo in obdelajo 
vsa razmerja med družbo in družino. Saj se družina pojavlja v celi vrsti naših 
ne samo aktivnosti in prizadevanj, ampak tudi zakonskih aktov, predvsem pa 
samoupravnih sporazumevanj in dogovarjanj. Skratka, zdi se nam, da ni mo- 
goče od tega zakona pričakovati konkretizacije posameznih odnosov ali poli- 
tike, pač pa bi moral ta zakon vsaj v svojih uvodnih načelih opredeliti idejni 
pristop družbe do družine. To mislimo, je naloga, ki je trenutno presegla 
možnosti predlagatelja in menimo, da je to ena izmed pomembnih nalog, ki 
čakajo javno razpravo in s tem nas vse, ki bomo v tej razpravi sodelovali. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Se kdo želi besedo? (Nihče.) Pred- 
lagam, da sprejmemo sklep: 

1. Osnutek zakona o družinskih razmerjih se sprejme. 
2. Predlagatelj osnutka zakona naj da osnutek zakona v javno razpravo. 
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3. Predlog zakona pripravi izvršni svet, pri čemer naj upošteva predloge, 
dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. 

Ali ste za ta sklep? (Da.) Sklep o osnutku zakona o družinskih razmerjih 
je sprejet. 

23. točka dnevnega reda je osnutek zakona o prekrških zoper 
javni red in mir. 

Tudi tu predlaga izvršni svet skrajšani postopek. Ima kdo pripombe? (Ne.) 
Ugotavljam, da se s predlogom strinjate. 

Poročilo so dali odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, 
zakonodajno-pravna komisija in zasedanje delegatov občin. 

Prejeli smo tudi pismo socialno-zdravstvenega zbora in pripombe skup- 
ščine občine Kranj. Kdo želi besedo? Ivan Kreft je dal pismeno razpravo. Kdo 
še želi besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče, predlagam sklep: 
1. Osnutek zakona o prekrških zoper javni red in mir se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj upošteva predloge, dane 

v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Ste za ta sklep? (Poslanci se strinjajo.) Sklep je sprejet. 

24. točka dnevnega reda je predlog zakona o evidenci nastanitve 
občanov in registru prebivalstva. 

Poročili sta dala odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in 
zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Glasujmo o predlogu zakona o evidenci nastanitve občanov in registru 
prebivalstva. Kdor je za predlog, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je sprejet. 

25. točka dnevnega reda je predlog zakona o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Predlagatelj je izvršni svet. Tudi tu izvršni svet predlaga skrajšani postopek. 
Ste za? (Da.) Torej obravnavamo zakon v zadnji fazi. 

Predlog so obravnavali odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo, ki je dal poročilo, komisija za družbeno nadzorstvo, ki je dala 
poročilo in dodatno poročilo, delegati občin, ki so dali stališča in predloge, in 
zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo in dodatno poročilo. 

Razprava. Kdo želi besedo? Boris Mikoš. Prosim! 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Gre za zakon, pri katerem prosim, da mi dovolite nekaj besed, ne glede na 

izredno širok program, ki ste ga danes že imeli. Rad bi povedal, da gre za širši 
problem od problema, ki je v poročilu naveden, in bi vas rad seznanil, da poleg 
tega, kar je izvršni svet predlagal v zvezi s pogoji za prodajo stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini, pripravljamo tudi poseben zakon v skladu s 
sklepi III. konference Zveze komunistov Slovenije o odplačilu posojil za vsa 
posojila iz družbenih sredstev za stanovanjsko graditev. Tudi ta zakon naj bi 
imel retroaktivno veljavo in to z namenom, da odpravi vplive inflacije in da 
uskladi anuitete stanovanjskih posojil z gospodarsko sposobnostjo posojilo- 
jemalcev. 
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Obvestim vas lahko, da je pravni svet te dni potrdil osnovna izhodišča, na 
katerih je osnutek zakona pripravljen, tako da lahko pripravo nadaljujemo in 
da lahko v kratkem osnutek zakona predložimo skupščini v razpravo. 

Ob tem bi rad povedal, da je izvršni svet na široko obravnaval predvsem 
vprašanja retroaktivnosti, ker je bil, kot veste, zakon, ki ga z novim predlogom 
noveliramo, napaden z vrsto sporov, ki so bili predloženi ustavnemu sodišču. 

Pri celi stvari gre za eno od važnejših ustavnih načel, ki naj zagotavlja 
ustavnost in zakonitost dela državnih organov na eni strani, pravno varnost 
občanov pa na drugi strani. Treba je reči, da je spoštovanje tega načela po- 
stulat, ki ga zahteva naša in sploh vsaka sodobna družba, tako v interesu ne- 
motenega poslovanja gospodarskih organizacij in drugih pravnih oseb, kakor 
seveda tudi v interesu občanov. 

Sprememba predpisov, ki bi veljala za nazaj, bi ustvarila položaj, s katerim 
ni mogoče vnaprej računati. To lahko povzroči težke materialne posledice za 
delovno organizacijo oziroma za posameznika, seveda vnaša to tudi v družbo 
negotovost in s tem hromi njeno ustvarjalno iniciativnost. Zato ni dvoma, da je 
načelna prepoved retroaktivnosti predpisov eden izmed bistvenih pogojev gospo- 
darske in družbene stabilnosti, pravne varnosti in nemotenega gospodarskega 
poslovanja. To načelo je še posebno pomembno v sistemu družbenega samo- 
upravljanja in dovolite mi, da poudarim, da se tega dejstva kljub temu, da 
ponovno predlagamo retroaktivnost, v celoti dobro zavedamo. 

Jamstvo za spoštovanje ustavnosti v zvezi z retroaktivnim učinkovanjem 
predpisov poleg 217. člena naše republiške ustave daje tudi republiška reso- 
lucija o temeljih zakonodajne politike republike. Ta je bila objavljena v Urad- 
nem listu 14/69 in izrecno določa oziroma priporoča, da naj se učinkovanje 
zakonskih določb za nazaj uporablja le kot skrajno izjemen ukrep in to le 
takrat, kadar to zahteva pomemben splošni družbeni interes, ki pa mora biti 
izrecno ugotovljen v skupščinski razpravi. 

Kljub takemu stališču je bilo doslej že večkrat opozorjeno, da sta bih citi- 
rani stališči sprejeti v času, ko se je vprašanje o retroaktivnosti brez dvoma 
dotikalo bolj obrobnih in manj številnih problemov, ki so jih povzročili pred- 
vsem podzakonski predpisi. Slo je tedaj za drugo težo problemov, saj sedaj po- 
segamo predvsem v že zaključene pravne posle, s čimer odpiramo povsem 
druge in težje posledice. Posegamo torej v pravno stabilnost samo. 

Zaradi tega res nastane vprašanje, na katerih področjih in do katere meje 
je smotrno s takimi predpisi reševati določene družbene anomalije. Pri tem 
gre seveda za dvoje vprašanj: prvič, ali naj se določeni pravni posli ocenjujejo 
le z aspekta takratne ureditve, to je, ah so bili le-ti že pri takratni zakonodaji 
perfektni, in drugič, ali naj se nov pravni režim aplicira na stare primere. 

Vprašanji sta res predvsem sistemsko-pravne narave, vendar pa odgovor 
nanju predstavlja tisto mejo, do katere lahko družba določene posege tudi 
dopusti. Ni torej spor o tem, ali je institut retroaktivnosti kot izjemen institut 
po ustavi možen, z omejitvijo, da ga lahko uporabljamo le za razreševanje dolo- 
čenih anomalij, ki že v takratni zakonodaji niso ustrezale. 

Po enem izmed mnenj institut retroaktivnosti ne more biti predmet ustavno- 
pravne presoje, saj je urejen v ustavi sami. Ustavno sodišče ga torej le izvaja 
s tem, da presoja dejansko stanje. Nastane pa vprašanje, ali ustavno sodišče 
lahko presoja družbeno dejansko stanje. Po tem mnenju sodi to v področje 
predstavniškega organa, to je direktno naše skupščine. Pri institutu retroaktiv- 
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nosti gre za situacijo, v kateri se srečujemo s konfrontacijo dveh ustavnih načel, 
in sicer z načelom pravne varnosti in načelom zaščite družbenega premoženja. 
Retroaktivnost pri tem ni časovno omejena. Znano je dejstvo, da je bila ustava 
večkrat spremenjena in da je bil vsakokrat zakon praviloma v skladu s tedanjo 
ureditvijo. Ce posegamo torej v razmerja nazaj, se moramo zavedati, da pose- 
gamo tudi v ustavo in ne samo v zakone. Tako nastane vprašanje, ali je 
ustavna presoja mogoča tudi za prejšnjo ustavo. 

Drugo stališče pa poudarja, da v našem primeru ne gre toliko za pravno 
kolikor za politično vprašanje. Gre za oceno političnih faktorjev, oceno, ali je 
izkazani splošni družbeni interes za retroaktivno ureditev določenih pravnih 
odnosov res tako pomemben, da odtehta interes pravne varnosti oziroma eko- 
nomske stabilnosti. 

Pravna varnost v naši družbi, ki je v stanju trajne revolucije, ne bi bila 
potem toliko prizadeta. Moram reči, da se je izvršni svet že prej opredelil za 
retroaktivno uveljavljanje posameznih določb in je v tem smislu prejšnji zakon 
tudi popravil tako, da sedaj novi predlog zakona ne velja v vseh določbah za 
nazaj, ampak samo v nekaterih določbah. Vi veste, tovariši, da je leta 1971 
skupščina sprejela doslej veljavni zakon in da je ugotovila, da velja poseben 
družbeni interes za čas po letu 1970. Sedaj je treba ugotoviti, da tak poseben 
družbeni interes obstaja tudi za daljši čas, to je po letu 1966, če sprejmemo 
predloženi amandma. Ugotoviti moramo, ali imamo dovolj argumentov za takšno 
trditev tudi v primeru, če jo bomo morali braniti pred ustavnim sodiščem SR 
Slovenije. Vemo namreč, da ustavni spor o doslej veljavnem zakonu še ni 
zaključen in da ga lahko sprememba roka za uveljavljanje retroaktivnosti od 
leta 1970 nazaj na leto 1966 obnovi, ker gre za večji obseg razveljavljanja že 
obstoječih razmerij in pogodb. 

Zato naj opozorim še enkrat, na nekatere podatke, ki so nam o prodaji 
stanovanjskih hiš na voljo in s katerimi bomo lahko utemeljevali družbeni 
interes za razširjeno retroaktivnost zakona o pogojih za prodajo stanovanj in 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Moram reči, da so predvsem tile argu- 
menti, ki jih bom navedel, vodili izvršni svet, da v svojem predlogu ni sam 
predlagal razširitev veljavnosti retroaktivnosti od leta 1970 na leto 1966. Iz pre- 
gleda prodanih družbenih stanovanj od leta 1965 do 1970, tak pregled je dala 
služba družbenega knjigovodstva dne 8. 6. 1971, je razvidno, da je bilo v tem 
razdobju prodanih skupno 3017 stanovanj. Pri tem podatku so v število pro- 
danih stanovanj zajeta tudi stanovanja, ki so bila prodana v letu 1970. Kakor 
vemo, so ta že v reviziji in jih sedaj predlagana razširjena retroaktivnost ne 
bo prizadela. 

Javna pravobranilstva so do 31. oktobra lani prejela 1062 pogodb, ki so bile 
sklenjene po roku, določenem z zakonom. Iz tega torej sledi, da je bilo v ob- 
dobju 1965 do 1970 sklenjenih nekaj nad 2000 kupoprodajnih pogodb, iz po- 
datkov, sicer nepopolnih, ki so nam na voljo, pa vemo, da smo v letih 1962 do 
1965 imeli okrog 300 prodajnih pogodb. Pri tem pa je treba upoštevati, da je 
bila še v razdobju med 1965. in 1970. letom razprodaja hiš. Navajam samo nekaj 
najbolj eklatantnih primerov. Kmetijski kombinat v Gornji Radgoni je razpro- 
dal 187 stanovanj, vinogradno gospodarstvo v Kapeli 14 stanovanj, kmetijski 
kombinat v Ptuju 146 stanovanj, Slovenija vino v Jeruzalemu 101 stanovanje, 
Kmetijski kombinat v Vipavi 144 stanovanj, Agrokombinat v Mariboru 209 in 
Agrokombinat v Krškem 13, Združeno kmetijsko gozdarsko posestvo v Kočevju 
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32 stanovanj. Ugotoviti moramo torej, da so na kmetijskih posestvih in kombi- 
natih v tem času opravili intenzivno razprodajo stanovanj in stanovanjskih hiš 
in da so jih razprodali 746 ali kar četrtino vseh družbenih stanovanj, ki so bila 
v tem času prodana. Ce nadaljujemo tako analizo in analiziramo prodajalce 
družbenih stanovanj, ugotovimo, da izgleda struktura prodajalcev pri prodaji 
družbenih stanovanj v omenjenem razdobju petih let takole: kmetijska po- 
sestva in kombinati zajemajo še z nekaterimi drugimi manjšimi prodajalci 25 "Vo 
vsega, kar smo prodali; občinske skupščine so prodale 221 stanovanj ali 7,3 "/o 
prodanega fonda; stanovanjska podjetja 463 stanovanj ali 15,0/o; železniška 
transportna podjetja 95 °/o ali 3'%. Torej so agrokombinati in zadruge oziroma 
posestva, občinske skupščine, stanovanjska podjetja in ŽTP v tem razdobju 
razprodali 1537 stanovanj ali več kakor polovico vseh prodanih stanovanj. 
Iz gornjega pregleda moramo seveda ugotoviti še naslednje: Prodanih sta- 
novanj je bilo v celoti 2,2 %> vseh družbenih najemnih stanovanj oziroma v 
razdobju 1965"—1970 nekaj več kot 2000 stanovanj. Lahko ugotovimo, da je le 
res, da je pri večjem delu prodanih stanovanj, o katerih sem govoril, bil pri- 
soten interes družbe, da proda stara stanovanja, kot so slabe kmečke hiše, 
železniške čuvajnice, viničarije, stanovanja v starih stanovanjskih kolonijah 
itd. in da so več kakor petino stanovanj prodale občinske skupščine in stano- 
vanjska podjetja. Očitno zato, ker so bila v tem razdobju uveljavljena nova 
načela o gospodarjenju s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini. 

Rad bi povedal, da izvršni svet ne nasprotuje amandmaju obeh odborov 
in komisije, ki vam je predložen, da pa vendarle opozarjamo na nekatere 
težave, s katerimi se bomo srečali, če ta amandma sprejmemo. Mislimo namreč, 
da bo poseganje za nova štiri leta nazaj povzročilo pri realizaciji zakona mnoge 
nove težave, s kakršnimi se pri retroaktivnem uveljavljanju za razdobje od 
1. januarja 1970 do 16. junija 1971 nismo srečevali, in da je s tem treba raču- 
nati. Mislimo, da je treba računati s tem, da gre v tem primeru za razdobje 
osmih let, v katerem so lastniki opravili manjše ali večje spremembe v stano- 
vanjih, tudi razne dozidave, da se bomo srečah tudi s primeri, ko so deli stano- 
vanjskih hiš porušeni in so zgrajeni novi deli, da bomo imeli resnično velike 
težave z ugotavljanjem dejanskega stanja v času prodaje, kar bo lahko osnova 
za številne spore pred sodišči. 

Občinskim skupščinam ne bo lahko določiti realnih osnov za ugotavljanje 
oziroma določanje vrednosti posameznih elementov, da bi uresničile določbe iz 
2. člena tega zakona, ki je pred vami, in izdale za svoje območje za leta 1966 
do 1969 odloke, s katerimi bi morale ugotoviti valorizirano vrednost stano- 
vanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje. Ne glede na to, da predlagamo, naj 
se uveljavi enotna metodologija, mislimo, da bodo ti odloki lahko predmet spo- 
rov, čeprav bomo nekatere elemente za ugotavljanje vrednosti tudi za nazaj 
objektivno točno določili. 

Prejšnji družbeni lastniki stanovanj bodo morah v primeru vračanja sta- 
novanj kupcem izplačati tudi vse eventualne razlike za povečano vrednost sta- 
novanja zaradi novih vlaganj, poleg kupnine, ki jo bo treba vrniti. V posa- 
meznih primerih bo to predstavljalo resno težavo za organizacijo združenega 
dela, ki je prodala več stanovanj, ker bodo morale na primer vse te obligacije 
sprejeti na novo ustanovljene stanovanjske skupnosti, na drugi strani pa 
lahko to, da morajo delovne organizacije ta sredstva vračati iz na novo ustvar- 
jenega dohodka, omeji osebni dohodek delavcev in na ta način postavi to vpra- 
šanje kot širši družbeni problem. 
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Stanovanjska podjetja bodo morala vrniti vse plačane zneske etažnih last- 
nikov v hišah v družbenem, upravljanju, ki so jih vplačali za stroške uprav- 
ljanja in investicijsko vzdrževanje. 

Rad vas bi obvestil, da je bilo k dosedanjemu zakonu precej pripomb, češ 
da pomeni zakon, kakršen je bil sprejet v skupščini, kršitev samoupravnih pra- 
vic delovnih organizacij in da ni zajel samo anomalij in kriminalnih dejanj 
v tem času, ampak sploh ves promet in da je za ves promet uveljavljal enako 
ostre določbe. Kot veste in kot vidite iz predloga zakona, smo sedaj v noveli 
odpravili in močno diferencirah pogoje za kupce. Opozorjeni smo bili, da bodo 
težave tem hujše in tem večje, čim dalje nazaj bomo posegali in da zakon, 
kakršen je bil doslej uveljavljen, odpravlja veljavnost pogodb, ki so bile skle- 
njene po takratnih predpisih, kar bistveno zmanjšuje pravno varnost. Zato bi 
moral delovati samo proti anomalijam in ne proti vsemu prometu. Treba je 
upoštevati tudi to, da so ustavni amandmaji razširili pravice delovnih organi- 
zacij na stanovanjskem področju in da naša intervencija predstavlja neposredno 
poseganje v te njihove pravice. 

Moramo reci, da predlog o razširjeni retroaktivnosti na čas od 1. 1. 1966, 
seveda na določen način, lahko ponovno postavi vprašanje ustavnosti tega 
zakona. Vemo, da to vprašanje ni enostavno, zato smo z novim predlogom 
zakona, ki je temeljil na do sedaj uveljavljeni retroaktivnosti, skušali zado- 
stiti vsem tistim temeljnim pripombam k prejšnjemu zakonu, ki so kazale na 
to, v čem je ustavna veljavnost zakona ogrožena. Za premik roka bo zato 
treba družbeno potrebnost takega ukrepa še bolj utemeljiti, ker moramo raču- 
nati s tem, da se bo število ugovorov pred ustavnim sodiščem zoper ustavnost 
takega ukrepa povečalo, če bomo spremenili sedaj veljavni rok retroaktivnosti. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Lojzka Stropnik. 

Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker sem bila kot 
predstavnik skupščine na javni obravnavi ustavnega sodišča, bi želela prebrati 
sklep, ki je bil poslan našemu in drugim odborom. Ustavno sodišče je sklenilo, 
da dokončno odločanje v tej zadevi odloži najdalj do 31. decembra 1973. 

Po končani javni obravnavi 6. 2. 1973 je ustavno sodšiče Socialistične repu- 
blike Slovenije objavilo sklep, da bo izdalo odločitev pismeno. 

2e v javni obravnavi je bilo omenjeno, da je komisija skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije za družbeno nadzorstvo poslala predsedniku skup- 
ščine. Slovenije predlog zakona o spremembi zakona o pogojih za prodajo stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Po javni obravnavi je o tem tudi 
predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije pismeno 7. 3. 1973 obve- 
stil ustavno sodišče in poudaril, da se novehzacije sedaj veljavnega zakona ni 
mogoče lotiti na podlagi posplošenih trditev oziroma ugotovitev, marveč je 
potrebno' najprej podrobno analizirati izvajanje sedaj veljavnega zakona in 
posebej osvetliti nekatere primere izvedenih prodaj družbenih stanovanj in 
tudi oceniti, kakšne so realne možnosti za izvajanje zakona, kolikor bi se pred- 
lagana povratna veljava zakona pomaknila še za nekaj let nazaj. Na podlagi 
teh analiz bo šele mogoče oceniti, v kakšni smeri je potrebno novelirati sedanji 
zakon. Obsežno in zahtevno delo analize bodo opravila skupščinska telesa ob 
sodelovanju republiškega sekretariata za urbanizem in sekretariata izvršnega 
sveta skupščine Socialistične republike Slovenije za zakonodajo. Tako priprav- 
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ljena gradiva in analize bodo omogočile skupščini Socialistične republike Slo- 
venije ustrezno novelizacijo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš. 

Prebrala sem vam sklep in bi k vsem argumentom, ki jih je dal tovariš 
sekretar Mikoš, hotela opozoriti zbor samo še na to, da je bil ves čas v veljavi 
tudi zakon o prometu zemljišč, ki je bil sprejet leta 1965 in ki je dovoljeval, da 
delovne organizacije, družbenopolitične organizacije in vsak po svoje ureja 
oziroma določa pogoje za prodajo stanovanj. 

Tovariš sekretar je pokazal na anomalije, do katerih bo lahko prišlo, vemo 
pa tudi, da je odbor za urbanizem in stanovanjske razmere že na seji leta 1970, 
ko smo sprejemali zakon, ugotavljal, da ne bo moč posegati z zakonom za toliko 
let nazaj, ker ne bomo mogli realizirati tega dela sklepa ustavnega sodišča, in 
kakšne so realne možnosti izvajanja retroaktivnosti za toliko let nazaj. Disku- 
tiram kot poslanec, ker sem v odboru ostala v manjšini proti amandmaju, ki 
je bil sprejet. To poudarjam zato, da ne bi sprejeli mojega mnenja kot debato 
predsednika odbora za urbanizem. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje? Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši poslanci! K nekaterim podat- 
kom, ki govore predlaganemu amandmaju v prid, bi dodal še nekaj besed. 

Kot je omenil že tovariš Mikoš, je bilo že po doslej veljavnem zakonu, ki je 
veljal od leta 1970, sklenjenih nad 90 %> predloženih pogodb in samo 10 %> od 
tistih pogodb, ki so bile predložene, ni bilo usklađenih z zakonom. Vsekakor ni 
mogoče sprejeti mnenja, da gre v primeru prodaj stanovanj pred letom 1970 v 
celoti za reševanje socialnih problemov, saj tistih, ki so stanovali v teh stano- 
vanjih in hišah, ni nihče preganjal iz njih. Kupili so jih zaradi zelo ugodne cene. 
Ugotavljamo tudi, da so bila prodana tudi povsem nova stanovanja, ki so bila 
zgrajena v letih 1950 do 1965. 

Po podatkih SDK gre v letih 1965 do 1970 za prodajo prek 3000 stanovanj, 
ki so hila v večini primerov prodana za ceno, ki je bila precej nižja od 2/s valo- 
rizirane vrednosti. 

Mislim, da je treba pri obravnavi tega amandmaja oziroma podaljševanju 
retroaktivnosti imeti pred očmi tudi to, da se je sedanji predlog zakona omejil 
le na reaktivnost nekaterih posameznih določb in da gre za diferencirano obrav- 
navanje kupcev. 

Mislim, da je treba glede na poročilo službe družbenega knjigovodstva, to 
poročilo je bilo napravljeno marca 1966, opozoriti na to, da gre pri prodaji 
teh stanovanj za znatno oškodovanje družbenega premoženja in da nas vse 
obvezuje 29. seja Centralnega komiteja, na kateri je bilo v referatu tovariša 
Marinca, generalnega sekretarja, poudarjeno, da bi morala skupščina z zako- 
nom o prodaji stanovanj poseči še za nekaj let pred leto 1970. Tako politično 
stališče so sprejeli tudi v drugih republikah in ga tudi uresničili. Vsekakor 
bodo težave pri uresničevanju retroaktivnosti pred letom 1970, vendar se bomo 
s takimi težavami srečevali tudi pri vprašanju kreditov, pri vprašanju zemljišč 
in drugih vprašanjih, ki se jih bomo lotili. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
Stališče zakonodajno-pravne komisije v zvezi z amandmajem komisije k 

8. členu je jasno in je bilo sprejeto že leta 1971, ko je bilo prvič govora o 
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retroaktivni veljavnosti zakona. Komisija je bila mnenja, da je pravično, da 
se vse pogodbe, ki so bile sklenjene v tem času in še prej, predložijo javnemu 
pravobranilstvu, da presodi veljavnost pogodbe po takratnih predpisih. Kasneje 
tega stališča nismo spremenili in že v realizaciji zakona iz leta 1971 so se 
pokazale izredno velike težave pri razsoji o takih sporih. Spor je bil sprožen 
tudi pri ustavnem sodišču in v razpravah, kjer so sodelovali tudi predstavniki 
ustavnega sodišča, se je ugotovilo, da je lahko' taka retroaktivnost koristna 
samo v izredno izjemnih primerih, torej samo tam, kjer se res dokaže, da 
gre za valorizacije, da gre za družbeno izredno škodljive pojave, da pa naj 
bodo izvzeti vsi tisti, ki so kupovali viničarije, železničarske 'čuvajnice, stare 
hiše v mestih ali stare hiše v vaseh itd. Skratka, potreben je diferenciran pri- 
stop, ki bo omogočal, da se odpravijo anomalije. Ta zakon skuša to' uskladiti.in 
je v tem smislu tudi boljši, ker navaja posamezne kategorije, ki nikakor ne 
pridejo v poštev. Že v letu 1971 smo razpravljali o tem, ah naj veljavnost 
zakona podaljšamo tudi za nazaj. Takrat smo imeli pravzaprav iste podatke, 
kot jih imamo' danes. Že takrat je bilo znano, da bomo imeli pri realizaciji 
težave, in spominjam se izjave predstavnikov sekretariata za urbanizem, da 
ne razpolagamo s podatki za uveljavljanje tega stanja za nazaj in da bomo 
izredno težko ugotavljali dejansko stanje ter da tudi občine ne bodo mogle 
sprejeti odlokov za določitev kriterijev in da bo izredna težava nastala pri 
vsakem posameznem sporu, ko bo javni pravobranilec ugotavljal na sodišču, 
ah je bila pogodba sklenjena v veljavni obliki ah ne. 

Danes ponovno razpravljamo o tem, da bi šli nazaj. Mislim, da je bilo to 
do neke mere dobro urejeno leta 1971 in da smo se že takrat odločili, da dalj 
ni več mogoče. Rad bi opozoril na to, da čimbolj gremo nazaj, tem slabši bo 
učinek tega zakona in tem manj pogodb bomo najbrž razveljavili — po drugi 
strani pa se postavlja seveda tudi vprašanje izvedbe tega zakona za naprej. 

Nisem prepričan, da ne bodo posamezniki ponovno sprožili ustavni spor. 
Nikakor nočem s tem reči, da je ta zakon protiustaven, niti nočem reči, da ne 
bo uveljavljen. Reči hočem le to, da se nanaša na izredno delikatna področja, 
da pogodbe, ki so bile sklenjene po takrat veljavnih predpisih v izredno deli- 
katnih razmerah, niso bile vse družbeno škodljive in sklenjene v nenormalnih 
okoliščinah. Slo je tudi za upravičene večje prodaje novih stanovanj pri neka- 
terih kategorijah borcev, invalidov itn. Tudi sam sem takrat sodeloval in kot 
javni tožilec opozarjal na razne amandmaje ter vem, da so se stvari diferen- 
cirale. Ce je šlo za kategorijo upravičenih nosilcev stanovanjske pravice, so se 
take prodaje tolerirale, da so tudi v podjetju lahko rekli, da lahko za takega 
človeka olajšajo pogoje plačil. 

Sem za to, da se negativnih pojavov lotevamo pravočasno in da hitro 
ukrepamo, ne pa da skušamo to storiti za nekaj let nazaj. To je izredno škod- 
ljivo ne samo zaradi pravnega varstva občanov, ki so sklenili pogodbe po takrat 
veljavnih predpisih, ampak tudi politično. Zato mislim, da je prav, da tega 
amandmaja ne sprejmemo. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Gregor Klančnik ima besedo. 

Gregor Klančnik: Diskutiral sem že takrat, ko smo obravnavali te 
probleme, ah je smiselno za nazaj odpravljati pogodbe. Že takrat sem izrazil 
svoje mišljenje, da so se v teh 25 letih stanovanja popolnoma različno pro- 
dajala. Vsi vemo, da obstajajo lastniki stanovanj, ki z eno steklenico piva 
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mesečno plačujejo svojo anuiteto. Ne vem, ali so to tisti, ki so si ta stanovanja 
kupili po 1965. letu ali že prej. Na to sem opozarjal že takrat, ko smo spre- 
jemali ta zakon. Zanima me samo, ali je retroaktivnost za eno leto in pol nekaj 
drugega kot pa za dve leti. V bistvu je oboje isto. Zato bi sedaj, ko sem slišal 
to razlago, želel vedeti, kakšna zakonodaja je veljala leta 1970, ko so se 
sklepale pogodbe za odkup stanovanj. Ali ni bila enaka kot leta 1969? 

Tako tistega, ki je 1969. leta kupil stanovanje, zakon ni zadel, tistega, ki 
pa ga je kupil prvega januarja 1970, pa je. Torej tu je problem, ki ga gotovo 
ne bomo razrešili. Verjetno pa bi bilo bolje, če bi šli dlje nazaj, kot pa če 
gremo samo eno leto in pol. Ali pa da sploh ne bi šli nazaj. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali lahko počasi zaključimo? Ste pri- 
pravljeni na glasovanje? Tu je več amandmajev. Dal bom najprej na glaso- 
vanje sporni amandma, potem pa še druge. 

Kdor je za amandma komisije za družbeno nadzorstvo in odbora za urbani- 
zem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo k 8. členu, da se namesto 
datuma 1. 1. 1970 napiše 1. 1. 1966, naj prosim glasuje! (24 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (17 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Kdor je za amandmaje zasedanja delegatov občin, naj glasuje! (3 poslanci 

glasujejo za.) Je kdo proti? (31 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev.) 
Amandmaji zasedanja delegatov občin niso sprejeti. 
Glasujmo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za zakon, naj prosim gla- 

suje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(4 poslanci.) 

Zakon je sprejet z večino glasov. 

26. točka dnevnega reda je predlog sprememb in dopolnitev druž- 
benega dogovora o osnovah in merilih za določanje mesečnih nadomestil osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcio- 
narjem. 

Predlagatelj je komisija podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in 
merilih za določanje mesečnih nadomestil osebnih dohodkov in drugih osebnih 
prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem. 

Izvršni svet se s predlogom sprememb in dopolnitev strinja. 
Pričenjam razpravo. Ivan Renko ima besedo. 

Ivan Renko: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne mislim dajati nobenih 
novih utemeljitev, ker mislim, da smo že vse povedali v obrazložitvi. Prišlo 
pa je medtem do nove neusklađenosti glede spremembe 16. člena (tretja stran 
na vrhu), kjer gre za povračilo za ločeno življenje. Nismo uspeli priti do 
enotnega pogleda in predlagam, da črtamo od tam naprej vse ter da vnesemo 
v drugi člen, ki sledi, v predzadnji vrsti za 13. še 16., to se pravi, vključimo tudi 
povračilo za ločeno življenje, ki je predmet sindikalne liste. V obrazložitvi smo 
že pojasnili, kako zadeva poteka in tisti, ki ste tudi na terenu to spremljali, 
veste, da je v razpravi sindikalna lista, kjer je govora o materialnih povračilih 
za prevoz na delo, za stanovanjsko gradnjo, za dnevnice in tudi za ločeno 
življenje. 

Ostalo je usklađeno in prosim, da daste svoje soglasje. 

Predsednik Miran Goslar: Je kdo, ki želi besedo? Jože Florjančič. 
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Jože Florjančič: Tovariš predsednik! Kot poslanec bi želel pojasnilo, 
zakaj je razlika med dnevnico v Jugoslaviji in Sloveniji tako različna. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Renko. 

Ivan Renko: Dnevnica je predmet družbenega dogovarjanja. Ne 
sprejema se tukaj, ampak z družbenim dogovorom, ki so ga do sedaj pod- 
pisovali izvršni svet, sindikat in gospodarska zbornica. S tem dogovorom smo 
morali uskladiti tudi naše dnevnice. Podobno je tudi sedaj. Lahko pa povem, 
da je predvidena dnevnica po sindikalni listi, ki je v razpravi 120 dinarjev, se 
pravi 12 000 starih dinarjev, plus 13 za prenočišče po računu, če pa računa ni, 
12 plus 6000 tisoč. To je predvidena dnevnica za naprej. O njej smo se zaenkrat 
sporazumeli. Ne moremo je povečati, dokler ni sindikalna lista dokončno spre- 
jeta. Drugje pa so dnevnice zelo različne, recimo zvezna je 250 dinarjev, v dru- 
gih republikah od 180 do 250. Naša je tudi približno taka. Skušali smo to 
uskladiti, čeprav izplačevanje izvršujemo na različen način. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlog je sedaj takšen, da odpade na 3. strani 16. člen, v 2. člen na strani 

3 pa se med številke v predzadnij vrsti, kjer so našteti členi, družbenega dogo- 
vora, vnese za 13 še 16. Predlagam, da sprejmemo tale sklep: 

1. Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o 
osnovah in merilih za določanje mesečnih nadomestil osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem z dne 29. 1. 
1974 v predloženem besedilu in s predlaganimi spremembami. 

2. V imenu skupščine SR Slovenije podpiše predlog sprememb in dopolni- 
tev družbenega dogovora predsednik administrativne komisije skupščine SR 
Slovenije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Sklep je sprejet. 

27. točka dnevnega reda je predlog za ratifikacijo programa kul- 
turnega, znanstvenega in prosvetnega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko. 

Skupščini SR Slovenije daje predlog v soglasje zvezni izvršni svet v smislu 
1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ. Komisija za vprašanja mednarod- 
nih odnosov predlaga predlog odloka, zakonodajno-pravna komisija je dala 
poročilo, izvršni svet pa se strinja. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasujmo. Kdor je za predlog odloka o soglasju, 
naj prosim glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasje je sprejeto. 

28. točka dnevnega reda je predlog za ratifikacijo sporazuma med 
vlado SFRJ in vlado republike Italije o ribolovu italijanskih ribičev v jugo- 
slovanskih vodah. 

Predlog daje v soglasje zvezni izvršni svet v smislu prve točke XXXV. 
amandmaja k ustavi SFRJ. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je dal 
predlog odloka, komisija za vprašanje mednarodnih odnosov poročilo, zakono- 
dajno-pravna komisija poročilo, izvršni svet pa je dal pozitivno mnenje. 

4« 



52 Republiški zbor 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Glasujmo. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (4 po- 
slanci.) 

Predlog odloka o soglasju je sprejet. 

29. točka dnevnega reda je predlog zakona o ratifikaciji evrop- 
skega sporazuma o delu posadk v vozilih za mednarodni cestni prevoz, s 
protokolom o podpisu. 

Predlog zakona predlaga zvezni izvršni svet v smislu 4. točke XXXV. 
amandmaja k ustavi SFRJ. Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov pred- 
laga predlog odloka o soglasju, zakonodajno-pravna komisija je dala poročilo, 
izvršni svet se strinja. Lahko glasujemo? Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 po- 
slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka o soglasju je sprejet. 

30. točka dnevnega reda je predlog za ratifikacijo protokola o 
pomoči v kapitalu med vlado SFRJ in vlado Zvezne republike Nemčije, ki je 
bil podpisan 20. decembra 1972 v Bonnu. 

Tudi tu gre za soglasje po predlogu zveznega izvršnega sveta v smislu 
4. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ. 

Sam akt predloga za ratifikacijo protokola ste kot zaupno gradivo že pre- 
jeli. Ker smo danes s to točko razširili dnevni red, smo vam gradivo ponovno 
razdelili. Hkrati ste prejeli tudi predlog odloka o soglasju k ratifikaciji, ki ga 
predlaga komisija za vprašanja mednarodnih odnosov. Izvršni svet se strinja, 
zakonodajno-pravna komisija tudi. Lahko glasujemo? Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca.) 

Predlog odloka o soglasju je sprejet. 

31. točka dnevnega reda je predlog odloka o sestavi sveta Arhiva 
Slovenije in o določitvi organizacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike 
v ta^ svet. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Predlog odloka je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Zeli kdo be- 
sedo? (Ne.) Glasujmo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (47 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok o sestavi sveta Arhiva Slovenije je sprejet. 

32. točka dnevnega reda so volitve in imenovanja. 
Leta 1944 se je 19. februarja sestal na svoje prvo zasedanje Slovenski 

narodnoosvobodilni svet. K svojemu prvemu zasedanju je bil na osvobojenem 
ozemlju Bele krajine v Črnomlju sklican prvi resnično ljudski predstavniški 
organ, demokratično izvoljen na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Ko- 
čevju. Letos praznujemo 30-letnico tega zgodovinskega dogodka s proslavo, ki 
bo 19. februarja v Črnomlju v zgodovinski dvorani kulturnega doma in ki se je 
bodo poleg takratnih članov SNOS udeležile tudi delegacije zborov naše skup- 
ščine, družbenopolitičnih organizacij in pomembnejših republiških ustanov, 
skupaj z delegacijami obeh belokranjskih občin. 

Da bi tudi naš zbor poslal na to proslavo svojo tričlansko delegacijo, pred- 
lagam, da v to delegacijo izvolimo poslance: Mirka Jermana, Staneta Vrhovca 
in Lojzko Stropnikovo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ste za to, prosim, 
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da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasno sprejeto. 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah sveta SR Slovenije za narodno 

obrambo nam predlaga komisija za volitve in imenovanja v potrditev. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Lahko glasujemo o predlogu odloka? Kdor je za, 

naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je sprejet. Ugotavljam, da je s tem prenehala funkcija člana sveta 
SR Slovenije za narodno obrambo Alberta Jakopiča in Bojana Polaka. Po 
položaju postane član sveta SR Slovenije za narodno obrambo Rudolf Hiber- 
nik, poveljnik glavnega štaba za splošni ljudski odpor, za člana sveta pa je 
izvoljen Franc Poglajen. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi predsednika in sodnikov okrožnega sodišča 
v Celju. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Glasujmo. Kdor je za ta odlok, naj prosim 
glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 
Ugotavljam, da smo izvolili za predsednika okrožnega sodišča v Celju 

Zdenka Pavlina, za sodnika okrožnega sodišča v Celju pa Janeza Novaka in 
Draga Sinkarja. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Murski 
Soboti. 

Kdor je za ta odlok, naj prosim, glasuje. (45 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (1.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Štefan Toth, naš poslanec je torej izvoljen za predsednika okrožnega so- 
dišča v Murski Soboti. 

Sledi predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju pred- 
stavnikov družbene skupnosti v svet visokošolskih zavodov in njihovih 
združenj in določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega 
predstavnika v ta svet. 

Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Imamo amandmaje zakonodajno-pravne 
komisije k točki I in II. Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Sledi glasovanje o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo glasovanja 
vzdržal? (2 poslanca.) Predlog odloka je sprejet. 

Končno imamo še predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov okrožnega sodišča v Novem mestu. 

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

Ugotavljam, da je odlok sprejet in je imenovanih 145 sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Opravičujem se predstavnikom izvršnega sveta, ker so morali toliko ča- 

kati. 
Andrej Grahor, republiški podsekretar za gospodarstvo odgovarja Viktor- 

ju Seitlu. Prosim! 
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Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Seitl je postavil dve vprašanji. Prvo: ali je izvršni svet sodeloval pri 
pripravi predloga za delitev sredstev iz naslova zadnje podražitve pogonskih 
goriv in kurilnega olja? 

Odgovor: Izvršni svet skupščine SR Slovenije ni neposredno sodeloval v 
pripravi predloga za delitev sredstev iz naslova zadnje podražitve pogonskih 
goriv in kurilnega olja. Gre za zadevo izrednega pomena za varnost SFRJ, 
ki je morala biti odločena v izredno kratkem roku. Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije je zato sodeloval le pri uskladitvi predloga v zveznem izvršnem 
svetu. 

Drugo vprašanje je: Ce je sodeloval, zakaj se ni posvetoval o rešitvi 
tega vprašanja s pristojnimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, zlasti 
skupnostjo za ceste Slovenije? 

Odgovor: Menimo., da je zvezni izvršni svet pri določanju nove cene goriva 
moral predvsem nadomestiti višje stroške za nafto. Cilj povečane cene goriva 
pa je bil tudi zagotoviti tak obseg porabe goriv, ki bo v izredni situaciji pri- 
meren. Poleg tega je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izenačevanje nabavnih 
cen, ki so silno spremenljive, v enotno domačo ceno. Pomembno je bilo tudi 
upoštevati vpliv podražitve gorilnega olja na realni standard delovnih ljudi. 
Sedanja začasna cena je rezultat teh kriterijev ob prizadevanjih, da ne bi bila 
namenska sredstva za ceste zmanjšana. Zvezni sekretariat za promet je pri- 
pravil nov zakon, ki bi pri ceni goriv izrecno upošteval potrebe cest, pa očitno 
s svojimi predlogi ni uspel. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, če posredujete še pismeni od- 
govor, ker tovariša poslanca ni več na seji. Enako prosim tudi tovariša Jožeta 
Florjan čiča. 

Tovariš Kreft še čaka, odgovarja pa Milena Rakčevič, pomočnik sekretarja 
sekretariata za ekonomske odnose s tujino. 

Milena Rakčevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš poslanec Ivan Kreft je postavil naslednje vprašanje: 

Kakšne napore je vložila Socialistična republika Slovenija za to, da bi 
tudi carinska politika postala del celotnega samoupravnega sistema Jugoslavije, 
ne pa sila izven njega, ki se še vedno ni prilagodila novim ustavnim amand- 
majem. Tudi ekonomski svet izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije 
je nedvomno ugotovil, da normalno gospodarjenje močno moti upravno vme- 
šavanje carinskih, davčnih in drugih organov. Bilo je ugotovljeno, da so ne- 
razumljivo visoke carine na uvoz opreme in blaga, ki ga pri nas ne izdelujemo, 
industrija pa ga nujno pptrebuje za redno proizvodnjo. To je administrativno 
odvzemanje dohodka, kakor so ugotovili na seji ekonomskega sveta. 

Odgovor: Socialistična republika Slovenija se je pri pristojnih zveznih 
organih, to je pri zveznem sekretariatu za finance, zveznem sekretariatu za 
zunanjo trgovino in pri medrepubliških komitejih stalno zavzemala za to, da 
bi se carinska politika in carinska zaščita, ki se v okviru te politike oblikuje, 
obravnavala izključno kot instrument zaščite domače proizvodnje, ne pa kot 
fiskalni instrument. To pomeni, da mora biti carinska zaščita predvsem in- 
strument za usmerjanje programiranega gospodarskega razvoja oziroma da 
fiskalni razlogi ne morejo narekovati uvedbe ali povečanja carinske stopnje. 
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Pri pristojnih zveznih organih se sedaj pripravlja revizija obstoječe carinske 
tarife, katere namen je vzpostaviti takšno raven in strukturo carinske zaščite-, 
ki bi ustrezala tako sedanji splošni stopnji razvoja jugoslovanskega gospo- 
darstva glede na tujino, kot tudi odnosu stopnje razvitosti in konkurenčnosti 
posameznih gospodarskih panog. Socialistična republika Slovenija s predlogi 
in pripombami sodeluje pri oblikovanju kriterijev te nove carinske politike 
s težnjo, da bi bila ta čim bolj usklađena z uvajanjem ustavnih sprememb, 
s politiko stabilizacije gospodarstva, z liberalizacijo tekočih blagovnih trans- 
akcij s tujino in s politiko cen. 

Izvršni svet Socialistične republike Slovenije in njegovi organi se bodo 
zavzemali, da bo med osnovnimi kriteriji za revizijo carinske zaščite uveljav- 
ljen tudi kriterij, da se surovine, reprodukcijski material in izdelki, ki jih 
doma ne izdelujemo in jih v bodoče tudi ne nameravamo proizvajati pri nas, 
ne morejo obremenjevati s carino. Kar zadeva specifično opremo, tako za 
bazično kot predelovalno industrijo, zlasti za tisto, ki je usmerjena v izvoz, 
bomo še nadalje vztrajali pri stališču, da se ta oprema izloči v posebne pozicije 
carinske tarife, zanje pa uveljavijo pri uvozu nižje carinske stopnje. 

Predvidoma bodo republiški organi sodelovali tudi pri obravnavi konkretnih 
carinskih stopenj. Pri tem si bomo prizadevali, da carina kot stroškovni element 
ne bo premočno obremenjevala proizvodnje. Odgovor bomo posredovali tudi 
pismeno. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Ivanu Kreftu odgovarja še 
Andrej Briški, svetovalec direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje. 

Andrej Briški: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec tega zbora, tovariš Ivan Kreft je postavil izvršnemu svetu naslednje 
poslansko vprašanje: 

»Pogosto se ne ujemajo hkrati izdani podatki o eni in isti zadevi. Neredko 
pa podatke naknadno spreminjamo, ne da bi tako ravnanje dovolj opravičili.« 
K temu daje v svojem vprašanju nekaj konkretnih primerov, iz neproračunske 
bilance federacije, iz zunanjetrgovinske bilance, elektroenergetske bilance itd. 
In nato nadaljuje: »Kako bi se dalo doseči, da bi končno povsod prenehali s 
prakso, ki ni v skladu z našim samoupravnim sistemom, saj ga celo izpodkopa- 
vamo, ker samoupravljala v sili ukrepajo podobno, če hočejo preprečiti ne- 
upravičeno odtujevanje dela, kar je največkrat cilj takšne prakse. Različni po- 
datki krožijo na primer tudi o tem, koliko je katera republika najela med- 
narodnih investicijskih posojil in kako jih vrača. Prav tako so nezanesljivi 
podatki o produktivnosti dela, o rasti proizvodnje, o stopnji inflacije, za katero 
vemo, komu je v škodo in komu v korist. Če smo v zadnjem času uspeh raz- 
čistiti že toliko zadev, potem končno poskrbimo«, da bo dobil samoupravljalec 
tudi resnične informacije, da bi lahko pravilno odločal.« 

Odgovor: Vsekakor obstajajo določeni problemi na področju zajemanja, 
obdelave in objavljanja podatkov in zato si izvršni svet s svojimi organi stalno 
prizadeva izboljšati informacijske sisteme, ki dajejo podatke o družbenoeko- 
nomskem razvoju, kot tudi druge podatke. 

Pri tem je treba upoštevati, da je to zelo kompleksno in obsežno področje 
in da zahteva reševanje tega problema vsestransko usklađeno aktivnost na vseh 
ravneh. Upoštevati je treba obstoječi sistem zajemanja in obdelave osnovnih 
podatkov o družbenoekonomskih uradih. Poleg uradnega statističnega zajema- 
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nja podatkov s strani zavodov za statistiko, zveznega in republiškega, službe 
družbenega knjigovodstva, zajemajo in obdelujejo podatke tudi posamezni 
upravni organi ter družbene službe, kakor tudi različni gospodarski in družbeni 
dejavniki za svoje analitične potrebe. 

Zato prihaja večkrat do različnih podatkov o istem pojavu. Pogosto pri- 
haja do objavljanja neskladnih podatkov tudi zato, ker javna sredstva obve- 
ščanja pogosto ne uporabljajo dosledno uradnih podatkov ali pa jih neustrezno 
povezujejo med seboj. Obenem gre pogosto tudi za razlike med končnimi po- 
datki, predhodnimi podatki in ocenami o posameznem pojavu. V okviru svojih 
pristojnosti je izvršni svet ob sodelovanju svojih organov že začel širšo akcijo 
za odpravljanje problemov v zvezi s podatki ter za prilagajanje podatkov po- 
trebam samoupravnega gospodarstva in družbe. Tako že delujejo posebna, v ta 
namen ustanovljena telesa, kot na primer komisija izvršnega sveta za prouče- 
vanje predlogov načrtov statističnih raziskovanj ter koordinacijska komisija 
zavoda SR Slovenije za izpopolnitev statistične osnove za potrebe planiranja. 

Odraz prizadevanj izvršnega sveta, kakor tudi skupščina SR Slovenije na 
tem področju je naloga, ki je bila v zvezi z ugotavljanjem ustreznih podatkov 
sprejeta v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju socialistične repu- 
blike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974, pod točko 12 v poglavju 
III c. V tej točki je poudarjena zahteva po pravočasnih, vsebinsko- celovitih in 
medsebojno kvalitetno usklađenih podatkov. Zavodu Socialistične republike 
Slovenije za statistiko in službi družbenega knjigovodstva je bila dana naloga, 
da ob aktivnem sodelovanju republiških organov, gospodarstva in družbenih 
dejavnosti zagotovita večjo ažurnost in primerljivost podatkov, obenem pa, da 
se izogneta dvotirnosti pri njihovem zbiranju in objavljanju. Tako zastavljena 
naloga pomeni vsebinsko konkretizacijo naporov izvršnega sveta in njegovih 
organov na področju zagotavljanja kvalitetnih podatkov o družbenoekonomskem 
razvoju. 

V okviru svojih pristojnosti si bo izvršni svet prizadeval tudi na zvezni in 
medrepubliški ravni zagotoviti pravočasne in vsebinsko temeljite in med seboj 
kvalitetno usklađene podatke, ki naj bi omogočili ustreznejše spremljanje do- 
sedanjih zapletenih družbenoekonomskih gibanj in procesov ter hkrati omo- 
gočili s tem pravočasno in pravilno informiranje samoupravljalcev v združenem 
delu, kar je ena od osnov uspešnega samoupravnega planiranja in odločanja. 
Začele so se tudi priprave na nov srednjeročni plan za obdobje 1976 do 1980 in 
pričakujemo, da bodo potekale paralelno pri vseh samoupravnih nosilcih od 
temeljnih organizacij združenega dela in njihovih asociacij prek samoupravnih 
interesnih skupnosti in prek vseh družbenopolitičnih skupnosti. Vse to pa bo 
zahtevalo vzporedno razreševanje in graditev osrednjih informacijskih osnov 
in še intenzivnejšo koordinacijo na tem področju. 

Končno še izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije ugo- 
tavlja, da gre pri odpravljanju problemov v zvezi s podatki o družbenoekonom- 
skem razvoju in pri izgrajevanju učinkovitejšega sistema zbiranja, obdelave in 
objavljanja podatkov teh informacij za daljši in zahtevnejši proces, kjer bo 
poleg že storjenih in nadaljnjih naporov izvršnega sveta in njegovih organov 
potrebna vsestranska družbena aktivnost na vseh ravneh. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Seja je končana. 

(Seja je bila zaključena ob 17.40.) 



REPUBLIKr ZBOR 

68. seja 

(28. februarja 1974) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 68. sejo 
republiškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Miran Cvenk, Dušan Kolenc in Roman 
Pirjevec. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da je bil poslanec našega 
zbora Štefan Toth na zadnji seji 7. februarja izvoljen za predsednika okrožnega 
sodišča v Murski Soboti. Z dnem izvolitve za predsednika okrožnega sodišča mu 
v skladu z določbami 11. in 143. člena zakona o volitvah poslancev skupščine 
SR Slovenije preneha mandat poslanca republiškega zbora. 

Za današnjo sejo predlagam dnevni red, ki je nekoliko drugačen od tistega, 
ki vam je bil poslan s sklicem seje. Predlagam, da v dnevni red vključimo še 
predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem 
gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v Socia- 
listični republiki Sloveniji in predlog zakona o ratifikaciji sporazumov o garan- 
ciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in mednarodno banko 
za obnovo in razvoj za financiranje industrijskega projekta livarna železa in 
temprnih litin s prilogami. Predlagam tudi, da združimo 3. in 12. točko, to 
je določitev predloga ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije in razglasitev ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije, 
ker bomo to točko obravnavah v celoti na skupni seji z zbori delovnih skupnosti 
po razglasitvi ustave oziroma po sprejemu, ki bo po razglasitvi ustave v prosto- 
rih skupščine. 

Torej predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 67. seje; 
2. določitev predloga ustave Socialistične republike Slovenije; 
3. položaj in razvoj RTV Ljubljana v luči nekaterih najpomembnejših 

sestavin; 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli; 
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5. predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjiskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (usklajevanje): 

6. predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti; 
7. osnutek zakona o rudarstvu ; 
8. osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti že- 

lezniškega prometa; 
9. osnutek zakona o dajanju poroštva SR Slovenije za obveznosti organi- 

zacij združenega dela pri določenih tujih posojilih; 
10. razglasitev ustave Socialistične republike Slovenije; 
11. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike 

Slovenije; 
12. predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skup- 

ščine dr u ž beno poli tičn i h skupnosti; 
13. predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejav- 

nostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine SR Slovenije; 
14. predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, 

Koper in Piran; 
15. predlog zakona o evidenci volilne pravice, 
16. predlog zakona o volitvah in odpoklicu člana predsedstva SFRJ iz 

Socialistične republike Slovenije; 
17. predlog zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in 

pokrajin skupščine SFRJ; 
18. predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva SR Slovenije; 
19. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 

federativno republiko Jugoslavijo in mednarodno banko za obnovo in razvoj za 
financiranje industrijskega projekta Livarna železa in temprnih litin s pri- 
logami; 

20. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri 
višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih 
v SR Sloveniji; 

21. volitve in imenovanja in 
22. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) To se pravi, da 

je dnevni red sprejet. 
Na kratko mi dovolite, da vam obrazložim potek današnje seje. Takoj po 

sprejemu zapisnika bo republiški zbor v prisotnosti vseh poslancev zborov 
skupščine in vabljenih poslušal uvodni ekspoze predsednika skupne komisije 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja tovariša Sergeja 
Kraigherja. 

Po končanem ekspoze j u bo republiški zbor določil predlog ustave Socia- 
listične republike Slovenije in nato nadaljeval delo po predloženem dnevnem 
redu. Nadalje je dogovorjeno, da bo republiški zbor skupno s prosvetno-kul- 
turnim zborom poslušal uvodni ekspoze Janeza Vipotnika o položaju in razvoju 
RTV Ljubljana v luči nekaterih najpomembnejših sestavin. Ob 14.30 bo razgla- 
sitev ustave Socialistične republike Slovenije. Približno ob 16. uri bomo nada- 
ljevali delo, in sicer na skupni seji z zbori delovnih skupnosti, kjer bomo poslu- 
šali uvodni ekspoze k predlogu ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slo- 
venije, nato pa sklepali o tem zakonu. 

Po tej točki dnevnega reda bomo končali skupno sejo z zbori delovnih 
skupnosti in prešli na skupno sejo z enotnim zborom, kjer bomo obravnavali in 
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sklepali o volilnih zakonih in končno še na ločeni seji nadaljevali s preostalim 
dnevnim redom. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je sprejem zapisnika. 
Zapisnik 67. seje republiškega zbora ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pri- 
pombo? (Ni pripomb.) Torej ugotavljam, da je zapisnik 67. seje republiškega 
zbora odobren. 

2. točka dnevnega reda je predlog ustave Socialistične republike 
Slovenije. 

Predlog je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja, ki predlaga, da republiški zbor v smislu 2. točke amand- 
maja X k ustavi Socialistične republike Slovenije določi predlog ustave Socia- 
listične republike Slovenije. 

Na sejo zbora so bih k tej točki dnevnega reda in k razglasitvi ustave po- 
vabljeni člani skupne komisije vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja, 
člani zvezne ustavne komisije iz Slovenije, člani sveta federacije iz Slovenije, 
člani predsedstva SFRJ iz Slovenije, delegati družbenopolitičnih organizacij, 
predstavniki JLA, predstavniki gospodarske zbornice, predstavniki mesta Ljub- 
ljana in sodelavci skupne komisije vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja 
ter drugi predstavniki javnega in političnega življenja. 

Seji zbora prisostvuje tudi delegacija SR Slovenije v zboru narodov zvezne 
skupščine. 

Uvodno obrazložitev poslušajo tudi poslanci gospodarskega, prosvetno-kul- 
turnega in socialno-zdravstvenega zbora. 

Prosim predsednika skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja tovariša Sergeja Kraigherja, da da uvodno obrazložitev. 

Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši ,poslanci! Skupna komisija 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je v skladu s skle- 
pom republiškega zbora z dne 18. julija 1973, ko je določil osnutek ustave 
Socialistične republike Slovenije, pripravila in predložila besedilo predloga 
ustave Socialistične republike Slovenije. Pred republiškim zborom je naloga, 
da v smislu 2. točke X. amandmaja k republiški ustavi določi predlog ustave, 
ga predloži gospodarskemu, prosvetno-kulturnemu in socialno-zdravstvenemu 
zboru v obravnavo in sklepanje ter po odločanju o morebitnih predlaganih 
spremembah razglasi novo ustavo Socialistične republike Slovenije. S tem smo 
pripeljali pred sam zaključek več kot triletno delo pri usklajevanju ustavno- 
pravnega sistema v Jugoslaviji in Sloveniji z doseženo stopnjo družbenega 
razvoja in samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih in političnih od- 
nosov ter z zakonitostmi njihovega nadaljnjega razvoja. 

Besedilo predloga ustave, o katerem bomo danes sklepah, je sestavljeno 
na podlagi pripomb in predlogov v javni razpravi ter sočasne dejavnosti v 
delovnih skupinah zvezne in republiške ustavne komisije ter na podlagi med- 
republiške izmenjave mnenj in usklajevanja stališč. Vsem nam je znano, in 
tako je bilo ugotovljeno tudi v sklepih skupne seje republiške konference SZDL 
Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 16. januarja t. 1., da 
je bila javna razprava o osnutkih nove zvezne in republiške ustave množična, 
poglobljena in ustvarjalna. V njej je prišla do izraza velika idejna enotnost 
in socialistična samoupravljalska osveščenost delovnih ljudi. Javna razprava je 
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pokazala, da je v široke množice naših delovnih ljudi prodrla zavest o pomenu 
ustavnih sprememb, ki zagotavljajo odločujoč položaj delavca in delovnega 
človeka v našem samoupravnem socialističnem družbenem življenju, kakor 
tudi zavest o odgovornosti, ki jo vsak naš delovni človek in občan sprejema 
neposredno sam in organiziran na samoupravni podlagi za reševanje vseh vpra- 
šanj družbenoekonomskega in političnega položaja in razvoja. 

Javna razprava je pokazala, da v zavest delovnih ljudi vse globlje prodira 
spoznanje o vsebini in pomenu suverenosti delovnega ljudstva Slovenije kot 
neposrednega nosilca oblasti in upravljanja vseh drugih družbenih zadev. Zato 
je dobila v javni razpravi vso podporo temeljna usmeritev ustave, da v novem 
družbenopolitičnem in skupščinskem sistemu z uveljavljanjem delegatskega 
sistema na podlagi delegacij temeljnih samoupravnih skupnosti in organizacij 
ter z ustrezno vlogo družbenopolitičnih organizacij presežemo še nekatere 
ostanke in institute formalne demokracije in splošnega političnega predstav- 
ništva kot preživele oblike buržoaznega parlamentarizma in da zagotovimo, da 
bodo naše skupščine s svojim delom izražale resnične in prave interese delav- 
skega razreda in delovnih ljudi vseh območij in področij družbenega dela in 
življenja. 

Javna razprava je tudi pokazala, da se delovni ljudje in občani vedno bolj 
zavedajo pomena suverenosti slovenskega naroda, ki smo si jo izbojevali v 
narodnoosvobodilnem boju in socialistični revoluciji in ki jo uresničujemo v 
okviru SFRJ, ter polne in neposredne odgovornosti za svoj lasten socialistični 
razvoj kakor tudi za krepitev moči in socialističen samoupravni razvoj fede- 
racije v usodni povezanosti z drugimi jugoslovanskimi narodi in narodnostmi. 
Pokazala je, da se vse bolj poglablja in utrjuje zavest, da predstavlja prav 
odločujoč položaj delavskega razreda in delovnega človeka v razvoju sociali- 
stične samoupravne demokracije in družbenoekonomskih odnosov v Jugoslaviji 
trdni temelj in čvrsto vez med narodi in narodnostmi Jugoslavije, ki zagotavlja 
njihovo enakopravnost in tak neoviran družbeni in gospodarski razvoj, kot ga 
zahteva naš čas neprestanega revolucioniranja tehnike in znanosti in spre- 
minjanja družbenih odnosov, in da bistveno prispeva k utrjevanju varnosti 
naših narodov in narodnosti v današnjih prelomnih družbenih dogajanjih v 
svetu. 

Prav zato, ker je nastajala nova ustava v silno razrvanih mednarodnih oko- 
liščinah, ki postavljajo na preizkušnjo vsako državo in še posebej njeno 
družbeno ureditev, ker je nastajala v ostrih spopadih in političnih diferenciaci- 
jah znotraj Jugoslavije, predstavljajo ustava SFRJ ter ustava naše republike 
kot tudi ustave sociahstičnih republik in avtonomnih pokrajin izvirno in revo- 
lucionarno družbenopoUtdčno dejanje, katerega pomen široko presega okvire 
Jugoslavije, kakor tudi današnji čas. 

Presega ga zato, ker kaže sodobnemu svetu pravi družbeni karakter osnov- 
nih problemov, ki jih mora reševati ob ogromni koncentraciji gospodarske, 
finančne, politične in vojaške moči v osamosvojenih centrih. Presega ga zato, 
ker kaže delovnim ljudem in naprednim silam v svetu možnost realnega izhoda 
v boju proti brezperspektivnosti njihovega položaja in proti njihovi odvisnosti 
od osamosvojenih centrov moči ter razredni značaj njihovega boja za osvobo- 
ditev človeka in dela. To pomeni v družbeni praksi in mednarodnem delav- 
skem gibanju novo afirmacijo marksizma z njegovo ustvarjalno uporabo v spe- 
cifičnih pogojih razvoja vsake družbe. Presega ga zato, ker se s poglabljanjem 
in utrjevanjem enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti na temeljih 
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samoupravne socialistične demokracije utrjuje mednarodni položaj Jugoslavije 
in vpliv njene neodvisne politike aktivne miroljubne koeksistence in neuvršče- 
nosti ter s tem spodkopavajo špekulacije v mednarodnih političnih odnosih na 
račun Jugoslavije. Mednarodni pomen nove ustavne ureditve v Jugoslaviji bo 
toliko bolj rastel, se poglabljal in širil, kolikor bolj se bo uveljavljal v družbeni 
praksi, kolikor bolj bo prišla do izraza večja iniciativa in ustvarjalnost delovnih 
ljudi ter njihova usklađena akcija in uspešnost pri reševanju konkretnih nalog 
in protislovij družbenega razvoja. 

Delo v zvezi s spremembami republiških in zvezne ustave je bistveno opre- 
deljevalo vsebino našega družbenega in političnega življenja v preteklem letu. 
Z ene strani je postalo sestavni del tako strokovnega in političnega dela in na- 
porov za uveljavljanje ustavnih amandmajev, kakor tudi politične borbe proti 
odporom za njihovo uresničevanje. Z druge strani so prve izkušnje o uporabi 
ustavnih amandmajev in nekaterih določil iz osnutka ustave mnogo jasneje izo- 
strile resnične probleme ter način njihovega reševanja tako na področju družbe- 
noekonomskega sistema kot na področju političnega ter skupščinskega sistema 
in pravosodja. Uresničevanje ustavnih dopolnil in delo pri ustavnih spre- 
membah je postalo tudi bistveni sestaveni del naporov za premagovanje korenin 
inflacije in gospodarske nestabilnosti. 

Delo pri novi ustavi se je tako vključilo v idejno-politično borbo za uresni- 
čevanje ustavnih dopolnil in priprave za kongres ZKJ in ZK Slovenije. V pod- 
pori temeljnim izhodiščem in usmeritvi nove ustave so delovni ljudje v razr- 
pravi prispevali številne pripombe, predloge, sugestije in opozorila za dopolnitev 
posameznih ustavnih rešitev. Zato so med osnutkom in predlogom ustave bi- 
stvene razlike, ki že same po sebi dokazujejo plodnost javne razprave in njen 
prispevek k ustreme j šim rešitvam in opredelitvam v besedilu ustave. Pri- 
pombe in predlogi so bih v delovnih telesih in v ustavni komisiji kot celoti 
skrbno proučeni in obravnavani. Iz obrazložitve besedila predloga je razvidno, 
katere pripombe in predlogi iz javne razprave so bili upoštevani, in v njej so 
navedeni razlogi za tiste predloge, ki jih ni bilo mogoče upoštevati. 

Po prepričanju ustavne komisije predloženo besedilo predloga ustave Socia- 
listične republike Slovenije izraža v največji možni meri stališča in predloge, 
o katerih je bila dosežena enotnost, oziroma ki so prepričljivo prevladali tako 
v javni razpravi kot v sami ustavni komisiji. Besedilo predloga republiške 
ustave sta obravnavala in mu dala polno podporo tudi predsedstvo in izvršni 
odbor republiške konference Socialistične zveze na svoji skupni seji dne 
14. februarja 1974. 

Upoštevaje pismeno obrazložitev, ki ste jo prejeli, ter obrazložitev k nak- 
nadno predlaganim spremembam in dopolnitvam, ki so sestavni del besedila 
predloga, se bom v svojih nadaljnjih izvajanjih omejil le na tiste spremembe 
v predlogu ustave v primerjavi z osnutkom, pri katerih je prišlo v javni razpravi 
še posebej do različnih dilem in stališč. 

Sedanje besedilo preambule in temeljnih načel natančneje opredeljuje našo 
družbeno in državno skupnost, njen nastanek, njena načela in njeno pove- 
zanost z drugimi jugoslovanskimi narodi in narodnostmi v zvezno skupnost. 
Zaradi tega smo besedilo temeljnih načel kot skupno podlago ustavne ureditve 
federacije ter vseh republik in avtonomnih pokrajin oblikovali skupno in od- 
govorno. V njih je jasneje opredeljena vloga delavskega razreda, organiziranega 
kot država, kontinuiteta našega revolucionarnega razvoja, njegovo internaciona- 
listično bistvo ter njegova nadaljnja smer v osvobajanju dela in uveljavljanju 
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načela: vsak po svoji sposobnosti in vsakemu po njegovih potrebah. Značilnosti 
družbenega razvoja posameznih republik in avtonomnih pokrajin so oprede- 
ljene v specifičnostih njihove revolucionarne poti in družbene ter nacionalne 
sestave, ki predvsem prihajajo do izraza na področjih družbenih dejavnosti. 
Tudi v predlogu naše nove ustave so v temeljnih načelih na podlagi besedila 
osnutka in ob upoštevanju pripomb javne razprave opredeljena najpomemb- 
nejša področja družbenih dejavnosti. 

V predlogu ustave se opredelitev Socialistične republike Slovenije glasi: 
»Socialistična republika Slovenija je država, ki temelji na suverenosti sloven- 
skega naroda in ljudstva Slovenije, na oblasti in samoupravljanju delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi in socialistična samoupravna skupnost delovnih 
ljudi in občanov, slovenskega naroda in italijanske in madžarske narodnostih« 
Za razliko od osnutka ustave se ta opredelitev prevzema iz XXV. amandmaja 
k republiški ustavi z bistveno dopolnitvijo, da se med elementi, ki opredelju- 
jejo SR Slovenijo kot državo, sedaj poudarja poleg suverenosti slovenskega 
naroda še suverenost ljudstva Slovenije. Dopolnitev opredelitve karakterja 
države s tem elementom smiselno izraža eno od temeljnih značilnosti nove 
ustave, namreč, da je nosilec suverenosti v republiki ljudstvo Slovenije, to je, 
vsi delovni ljudje in občani, ne glede na njihovo narodnostno in etnično pri- 
padnost v vseh oblikah njihovega samoupravnega organiziranja in združevanja. 
S tem se izraža tudi tista bistvena značilnost naše ustave, ki ustavno-pravno 
presega — za razliko od vseh ustav od velike francoske revolucije dalje — 
opravljanje državnih poslov in oblasti kot monopol in privilegij posebnih držav- 
nih in političnih strankarskih struktur v imenu državljanov oziroma v imenu 
delavskega razreda, kar nujno sili občane in delovne ljudi k zapiranju v nji- 
hove ozke interese, delavski razred pa oddaljuje od neposrednega opravljanja 
funkcij oblasti. 

Vsebinske izpopolnitve, ki se nanašajo na družbenoekonomske odnose v 
poglavjih besedila predloga nove ustave SR Slovenije o družbenoekonomski 
ureditvi in temeljih družbenopolitičnega sistema, izražajo tako pripombe in 
predloge iz javne razprave k osnutku ustave kakor tudi nekatere izkušnje pri 
uresničevanju ustavnih dopolnil iz prve faze ustavne reforme. Med izpopol- 
nitvami določil v predlogu republiške ustave so še posebej pomembne spre- 
membe, s katerimi se podrobneje opredeljujejo družbenoekonomski odnosi v 
organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve poseb- 
nega družbenega pomena, in v samoupravnih interesnih skupnostih ter družbe- 
noekonomski položaj neposrednih kmetijskih proizvajalcev. 

Samoupravne interesne skupnosti so v ustreznih členih ustave opredeljene 
kot posebna oblika samoupravnega uresničevanja posameznih in skupnih inte- 
resov delavcev in delovnih ljudi na področju družbenih dejavnosti in tistih 
področij v gospodarstvu, kjer prav tako trg ni in ne more biti niti edino niti 
glavno merilo za razvoj in oceno opravljanja njihove družbene funkcije. 

Z določili v predlogu ustave se ustvarjajo pravne možnosti, da se te dejav- 
nosti razvijajo na podlagi svobodne menjave dela v družbeni reprodukciji nepo- 
sredno interesno povezanih delovnih ljudi in delavcev oziroma njihovih temelj- 
nih organizacij združenega dela, da praviloma brez intervencije državnih orga- 
nov usklajujejo svoje interese in opredeljujejo skupen in splošni družbeni in- 
teres v skladu z njihovo družbeno funkcijo in tako obvladujejo stihijsko delo- 
vanje zakona vrednosti. 
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V ustavi je dana podlaga za ustrezno angažiranje skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti v skladu z njihovimi pristojnostmi in odgovornostmi, da bi se 
zagotovilo nemoteno opravljanje družbenih funkcij združenega dela na pod- 
ročjih tistih dejavnosti ah zadev, ki so posebnega družbenega pomena, in da bi 
se družba zavarovala za primere, kjer se upravljanje z družbenimi sredstvi 
spreminja v monopolistično zlorabljanje in odtujevanje družbenih sredstev s 
strani delovnih organizacij v teh dejavnostih oziroma v samovoljno določanje 
pogojev in načina opravljanja družbenih zadev, ne glede na skupne in splošne 
družbene interese. V tem smislu smo dopolnili tudi določbe, ki se nanašajo na 
samoupravne interesne -skupnosti, ki se organiizrajo na področjih dejavnosti 
oziroma zadev posebnega družbenega pomena. Glede takih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ustava predvideva, da se lahko z zakonom oziroma odlokom 
skupščine republike, občine ali mesta določi, kako morajo opravljati te zadeve; 
prav tako pa se lahko tudi predpiše, da se posamezne odločtive samoupravnih 
interesnih skupnosti o zadevah posebnega družbenega pomena sprejemajo v 
soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti. Ustava tudi predvideva, da 
mora samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, 
ki opravlja dejavnost ali zadeve posebnega družbenega pomena, oziroma njen 
statut potrditi organ družbenopolitične skupnosti, če zakon tako določi. 

Družbenoekonomski položaj kmeta je sedaj še trdneje zasnovan na rezulta- 
tih njegovega dela in bolj kot v osnutku izhaja iz XXXV. amandmaja k 
ustavi SR Slovenije. Upoštevati moramo, da je ta amandma imel že doslej 
najširšo podporo kmetov samih. Sprejeli smo tudi že ustrezne zakone, ki prav 
tako uživajo široko podporo neposrednih proizvajalcev v kmetijstvu. Predlog 
ustave pa vsebuje še nekatere dopolnitve, ki so že izraz dveletnih izkušenj z 
izvajanjem omenjenega amandmaja in omenjenih zakonov. Tako smo določili, 
da ima enak družbenoekonomski položaj na podlagi dela kot kmet-gospodar 
oziroma lastnik tudi njegov družinski član. To se nanaša predvsem na družbeno- 
ekonomski položaj kmečke žene, ki tudi v zakonodaji, še manj pa v praksi na 
podlagi njenega dela ni bila v celoti izenačena z drugimi delovnimi ljudmi. 
V predlogu ustave je kmetijska zadruga opredeljena kot specifična organizacija 
združenega dela, ki ima v celoti družbenoekonomskih odnosov v načelu enak 
položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti kot organizacije združenega dela. 
Topa je zelo pomembno za opredelitev družbenoekonomskega položaja kmetov, 
članov zadruge in delavcev, ki delajo v zadrugi, in njihovih medsebojnih od- 
nosov. Da bi ustvarili ugodnejše pogoje za uveljavljanje enakopravnega polo- 
žaja pravic kmetov-proizvajalcev na podlagi njihovega živega in minulega dela, 
posebno v sferi prometa, t. j. pri prodaji proizvodov in nabavi sredstev za delo, 
v odnosih med zadrugo in obratom za kooperacijo ter trgovskimi oziroma pre- 
delovalnimi organizacijami združenega dela, smo dopolnili ustavo z določbo, ki 
kmetom kot neposrednim proizvajalcem bolj kot doslej zagotavlja pravice iz 
njihovega minulega dela. Po tej določbi se brez soglasja kmetov-članov zadruge 
oziroma druge oblike združevanja kmetov in delavcev ne more spremeniti 
namen uporabe družbenih sredstev, ki so ustvarjena z delom kmetov, če se 
dajo v promet; vrednost, pridobljena s prodajo teh sredstev, pa se lahko uporabi 
samo v soglasju s kmeti in pa za razširjeno reprodukcijo in za druge namene, 
ki so neposredno povezani z reprodukcijo dejavnosti v okviru zadruge. Prav 
tako ni mogoče brez soglasja kmetov spremeniti statusa ali predmeta poslo- 
vanja enote kmetijske zadruge oziroma njene temeljne organizacije združenega 
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dela, kadar le-ta upravlja njihova oziroma družbena sredstva, ustvarjena z nji- 
hovim delom. 

Republiška ustava vsebuje še nekatere druge pomembne novosti na pod- 
ročju družbenoekonomskih odnosov, ki izhajajo neposredno iz zvezne ustave. 
Tudi za te predpostavljam, da so znaine že iz osnutkov ustav — tako zvezne 
kot republiške — ter iz njihovih obrazložitev, tako da se mi danes ni treba 
pri tem zadrževati. Dovolite mi, da ob tej priložnosti pokažem na tista ustavna 
določila, s katerimi so še prav posebej v nasprotju nekateri pojavi in tendence 
v dosedanjem uresničevanju ustavnih dopolnil. Mislim, da je to toliko bolj 
upravičeno, ker že sprejeti zvezni ustavni zakon za izvedbo ustave in prav 
tako predlog republiškega ustavnega zakona posebej določata, da se določbe 
ustave o neodtujljivih pravicah delavca in o samoupravljanju v organizacijah 
združenega dela uporabljajo neposredno od dneva razglasitve ustave. 

N,aj se s tem v zvezi zadržim' na ustanavljanju TOZD in samoupravnih 
sporazumih o njihovem združevanju v organizacije združenega dela, dalje na 
problematiki usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov ter na nekaterih 
vprašanjih v zvezi z odtujenimi centri gospodarske moči. 

Ugotoviti moramo, da je v Sloveniji kljub uspehom še mnogo delovnih 
organizacij, ki pri konstituiranju TOZD niso bile dosledne. Po nedokončnih 
podatkih bo v Sloveniji okoli 380—400 organizacij združenega dela, ki bodo 
združevale dve ali več temeljnih organizacij združenega dela. V teh organiza- 
cijah bo skoraj 2000 temeljnih organizacij združenega dela. Zelo veliko število 
organizacij združenega dela pa ne bo organiziralo TOZD. Kot razlogi se nava- 
jajo različen položaj posameznih delov podjetja v investicijski gradnji in na 
trgu ter razlike v pogojih proizvodnje ipd. Pri tem pa se ne upoštevajo določila 
ustave glede delitve dohodka kot skupnega družbenega dohodka, določila o renti 
in skupnih vlaganjih ipd., kar služi kot podlaga za urejanje medsebojnih 
odnosov TOZD. Konstituiranje temeljnih organizacij pa je pravica in dolžnost 
delavcev, če so za to izpolnjeni ustavni pogoji, torej se taki pravici in dolžnosti 
ni moč odreči. 

Vsebinska analiza omenjenih rezultatov nas vodi do ocene, da TOZD v vseh 
sredinah še ni sprejeta kot sredstvo za neposredno uveljavitev delavcev kot 
samoupravljalcev, da so si TOZD ponekod namesto delavcev prilastile posa- 
mezne poslovodne skupine, ki z združevanjem velikega števila delavcev v eno 
TOZD onemogočajo neposredno organiziranje delavcev, ožijo vsebino njiho- 
vih neodtujljivih samoupravnih pravic, spreminjajo zbore delavcev v razprav- 
ljalske sestanke brez praktične možnosti kvalificiranega odločanja, da delavski 
sveti takih organizacij združenega dela niso zasnovani na novi vsebini delegat- 
skih razmerij in podobno. 

Zelo veliko je organizacij združenega dela, ki niso niti s sporazumom o 
združevanju niti z drugim aktom razmejile sredstva in vire sredstev na te- 
meljne organizacije združenega dela, še manj pa da bi ob razmejevanju sredstev 
uredile tudi medsebojne pravice in obvezinosti med TOZD na podlagi njihovega 
minulega dela, da bi tako ustvarili objektivna merila za čiste račune v med- 
sebojnih odnosih v bodočem poslovanju in razvoju, s tem pa tudi čvrsto vez in 
podlago njihove združitve. 

Zelo neopredeljeni so še vedno odnosi pri ugotavljanju in delitvi dohodka. 
Določila sporazumov preprosto predvidevajo pri mnogih organizacijah združe- 
nega dela ugotavljanje dohodka TOZD samo na podlagi živega dela, ne pa tudi 
dohodka, doseženega s skupnim poslovanjem ter združevanjem sredstev in 
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dela itd. Če ne bo ugotavljanje dohodka po TOZD izpeljano celovito, bomo prej 
ali slej imeli na ravni podjetja spet odtujena, za delavca v temeljni organizaciji 
anonimna sredstva. 

Opozoriti velja tudi na drugo skrajnost. V nekaterih sporazumih so pre- 
vladala določila, ki samostojno upravljanje in razpolaganje s sredstvi TOZD 
spreminjajo dejansko v skupinskolastninski monopol. Vsi ti pojavi so največkrat 
neposredna posledica dejstva, da v nasprotju z ustavo mnogi dejavniki, vodilni 
in strokovni delavci v organizacijah združenega dela v sredstvih in njihovem 
upravljanju ne vidijo minulega dela delavcev različnih TOZD, ki so se na pod- 
lagi prejšnjih skupnih vlaganj prelivala iz ene enote oziroma sedaj TOZD v 
drugo enoto oziroma TOZD, ter zato ne vidijo v tem osnove za določanje in 
urejanje medsebojnih pravic in obveznosti na podlagi živega in minulega dela. 

Identifikacija centrov odtujene ekonomske in politične moči, ki temeljijo na 
odtujenih rezultatih dela, je osrednja naloga v procesu uresničevanja ustave. 
V odtujevanju presežnega dela je vir protisocialističnih in samoupravljanju 
nasprotnih tendenc za nadaljnje prisvajanje in podrejanje živega dela. 

Dokler ne bo delavec popolnoma podredil bančna, trgovska, zavarovalna 
sredstva in državni kapital, pa tudi sredstva v velikih sestavljenih organizacijah 
proizvodnih organizacij združenega dela, omejil moč strokovnih služb v samo- 
upravnih interesnih skupnostih ali poslovodnih skupin v komunalnih in podob- 
nih podjetjih, bolnicah ipd., bodo določila ustave le zapisan, neuresničen program 
preobrazbe družbenoekonomskih odnosov, odtujeno delo pa bo v najrazličnejših 
oblikah ostalo podlaga za odvisnost delavcev, ki ta sredstva ustvarjajo, za 
skupinskolastninsko ravnanje raznih skupin, za neobvladano delovanje tržnih 
zakonitosti na škodo potrošnikov in uporabnikov storitev ter eden od virov 
vsemogočih konfliktov v družbi. 

Pri uveljavljanju samoupravnih odnosov pri upravljanju sredstev v bankah 
moramo dograjevati in izpopolnjevati začeto aktivnost in prve korake pri uve- 
ljavljanju samoupravnih odnosov. Razmerja, opredeljena v samoupravnih spo- 
razumih, niso še dovolj uspešno vgrajena v vsakodnevno prakso. Z dopolnjeno 
normativno ureditvijo in z uveljavljanjem neposrednih delegatskih razmerij 
moramo omogočiti in razviti upravljalsko vlogo delavcev vseh TOZD, ki zdru- 
žujejo družbena sredstva v banki in njenih podružnicah. 

Tudi v zavarovalnicah ustavna dopolnila še niso zaživela v konkretnih novih 
samoupravnih razmerjih. Združevanje zavarovancev v rizične zavarovalne skup- 
nosti, skupno upravljanje pogojev in sredstev, združenih v ta namen, še ni 
uresničeno. To pa zahteva ustrezno organizacijo z ene strani zavarovancev 
samih za upravljanje sredstev zavarovanja v skladu z značajem rizičnih skup- 
nosti, z druge strani pa temu prilagojeno organizacijo delovne skupnosti zava- 
rovanja v skladu z določili ustave. 

Pri uresničevanju novih samoupravnih razmerij med proizvodnjo in trgo- 
vino smo šele na začetku poti. Prvi osnutki samoupravnih sporazumov s tega 
področja v svoji pretežni večini opozarjajo, da tendenca po odtujeni vlogi 
trgovine ter neupravičenem prisvajanju s proizvodnim delom ustvarjenih rezul- 
tatov še ni presežena. V samoupravnih sporazumih med proizvodnjo in trgovino 
so zapisana številna določila, v katerih se jasno kaže tendenca po nadaljnjem 
podrejanju proizvodnega dela. Razen redkih izjem so bili doslej sklenjeni samo- 
upravni sporazumi, oblikovani v trgovinskih organizacijah brez večje aktiv- 
nosti delavcev s področja proizvodnje. Ker se kljub daljšemu časovnemu ob- 
dobju uveljavljanja novih odnosov med proizvodnjo in trgovino z uspehi ne 
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moremo pohvaliti, bomo morali z družbeno akcijo okrepiti vpliv in položaj de- 
lavcev s področja proizvodnje pri samoupravnem sporazumevanju, nekatera 
vprašanja pa urediti z zakonom. 

Aktivnost pri razvijanju neposrednih samoupravnih razmerij med OZD- 
porabniki ter OZD, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena na 
področju nekaterih infrastrukturnih dejavnosti, je uspešno začeta. Iniciativni 
zbori za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za področje železniškega 
in cestnega prometa ter za dejavnost PTT so v teku. Pospešiti je treba snovanje 
samoupravnih interesnih skupnosti za področje elektrogospodarstva, tako da 
bi se postavilo na zdrave temelje in omogočilo načrtno in sistematično* reševanje 
mnogih perečih odprtih problemov na tem področju. 

Usmerjanje delitve dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
osebnih dohodkov je v obdobju zadnjih let doživelo bistvene spremembe. Raz- 
voj odnosov na tem področju zelo jasno odraža spreminjanje družbenoekonom- 
skih, samoupravnih, političnih, socialnih in drugih odnosov v naši družbi. 
S sprejetjem ustave se zaradi tega tudi na tem področju odpirajo nove možnosti 
bolj principialnega reševanja še nerešenih problemov. Toda ustava obenem 
pomeni obveznost za bolj pospešeno in bolj pogumno razvijanje neposrednih 
samoupravnih odnosov tudi na vseh drugih področjih, kjer imamo — čeprav 
gre za odločanje o pogojih in rezultatih dela — še vedno premočno izražen vpliv 
državnega urejanja zadev. V ustavi opredeljeni družbenoekonomski odnosi so 
obveznost, da sistem družbenega usmerjanja delitve dohodka in osebnih do- 
hodkov razvijamo tako, da bo samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje zajelo vsa osnovna razmerja pri usmerjanju delitve dohodka in osebnih 
dohodkov. 

Ena od slabosti, ki jo pri uresničevanju nove ustave moramo odpraviti, 
zadeva pojmovanje minulega dela. Čeprav so že v glavnem za nami začetne 
težave, ko je bilo minulo delo pojmovano kot izključno delitvena pravica, je 
vendarle prav tako res, da bistveno dalje od kritike negativnih tendenc še 
nismo prišli. V nadaljnjem delu si moramo prizadevati, da bodo vsakokratni 
osebni dohodki odvisni od uspešnosti gospodarjenja s celotnim minulim delom, 
ki je izraženo v vedino večji tehnični in drugi opremljenosti dela. Samoupravni 
sporazumi o usmerjanju in delitvi dohodka in osebnih dohodkov morajo spod- 
bujati večja in uspešna vlaganja. 

Prehod na sistem bruto osebnih dohodkov ni obračunsko-tehnična opera- 
cija. Gre za razvojno nujnost, ki je skladna z ustanavljanjem samoupravnih 
interesnih skupnosti, v katerih se uresničuje svobodna menjava dela. Gre za 
instrument, ki omogoča celovito odločanje o vseh vidikih družbene reprodukcije, 
ki se vežejo neposredno na interes delavca v krajevni skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnostih, občini in širši skupnosti občin oziroma v republiki. 
Zato moramo sistem družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazume- 
vanja izpopolniti z dogovarjanjem in sporazumevanjem v občini, regiji in 
zaokroženih industrijskih območjih. Zato moramo delo, ki ga je zastavil izvršni 
svet skupščine SR Slovenije, nadaljevati z vso doslednostjo v vseh družbenih 
dejavnostih, občinah in območjih s tem, da sporazume in dogovore o uskla- 
denem razvoju družbenih dejavnosti, skupne in splošne potrošnje povežemo v 
organsko celoto dogovarjanja in sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov. 

Na področju delegatskega sistema, ki je zasnovan na družbenoekonomskem 
položaju delovnega človeka, ostaja besedilo predloga pri temeljnih rešitvah 
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osnutka, ki so v javni razpravi dobile polno podporo. Bila pa so izražena tudi 
nekatera posamična mnenja, ki se niso strinjala s predlagano določbo«, da v 
delegacijo temeljne organizacije združenega dela ne morejo biti voljeni delavci 
na vodilnih delovnih mestih, ki po ustavi tudi ne morejo biti člani delavskega 
sveta. Po teh mnenjih bi s predlagano« določbo izločili iz bodočih skupščin 
najsposobnejše ljudi in jih postavili v neenakopraven položaj. Smisel te določbe, 
ki jo vsebuje tudi nova ustava SFRJ, pa je prav v tem, da v zborih združenega 
dela bodočih skupščin pridejo neposredno do izraza interesi delavcev. Pred- 
stavljanje teh interesov po poslovodnih organih bi blio v nasprotju z osnovno 
zamislijo delegatskega sistema, ki naj omogoči, da v skupščinah družbenopoli- 
tičnih skupnosti pridejo neposredno do izraza interesi delavcev. Sicer pa velja 
ustavna omejitev samo za delegacije temeljnih organizacij združenega dela. 
Ne posega pa v pravico vodilnih delavcev, da šo lahko izvoljeni, tako kot vsi 
drugi, v delegacijo krajevne skupnosti in pa v organe družbenopolitičnih orga- 
nizacij in s tem v družbenopolitični zbor skupščine. 

Glede predloga, da v delegacijah družbenopolitičnih organizacij za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti praviloma ne morejo biti člani izvršnih teles 
teh organizacij, velja najprej navesti, da je po novi ustavi SFRJ, prav tako pa 
v besedilu predloga republiške ustave predvideno, da v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah opravljajo funkcijo delegacij njihova izvoljena telesa, ki so določena z 
njihovimi statuti. Člani izvršilnih teles, v družbenopolitičnih organizacijah so 
sestavni del njihovih izvoljenih teles. V vsakem primeru so torej člani izvršilnih 
teles v družbenopolitičnih organizacijah člani njihove delegacije, kajti dele- 
gacijo predstavlja celotno njihovo izvoljeno telo. Vprašanje se zastavlja samo v 
tem smislu, ah naj se člani izvršilnih teles izločijo iz vrst delegatov za družbeno- 
politični zbor. Glede tega pa je bilo tako v pripravi zvezne ustave kot v pri- 
pravi republiške ustave zavzeto stališče, da je stvar ocene in statutarnega ure- 
janja samih družbenopolitičnih organizacij, v kakšni meri bodo pošiljale za 
delegate v družbenopolitični zbor člane svojih izvršilnih teles. Glede na vlogo 
družbenopolitičnega zbora ne bi bilo utemeljeno povsem izključiti iz njihovega 
članstva člane izvršilnih teles družbenopolitičnih organizacij. 

Bilo je tudi predlagano, da delegacije ne bi same pošiljale delegatov na 
zasedanja skupščinskih teles, ampak naj bi delegate neposredno volili delovni 
ljudje. V pripravi zvezne ustave je bilo tako stališče odklonjeno. Saj je smisel 
delegatskega sistema prav v tem, da se v delegaciji na podlagi teamskega dela 
ugotavljajo, resnični interesi delovnih ljudi in oblikujejo temeljna stališča za 
delo delegatov. Neposredne volitve posameznih delegatov pa bi pomenile prav 
nasprotno, da se delegatom daje splošno politično pooblastilo za njihovo. delo v 
skupščini. Po predlaganem ustavnem konceptu ima mandat delovnih ljudi 
delegacija, ne pa posamezen delegat in je prav to razlika od dosedanjega sistema 
političnega predstavništva. Povezava delegata z delegacijo« lahko zagotovi de- 
lovni značaj bodo'čih skupščin, ker bodo vedno prihajali na seje zares tisti člani 
delegacij, ki se bodo za določeno vprašanje posebej pripravili na podlagi dela 
v delegacijah, njihove povezave s samoupravnimi organi in družbenopolitičnimi 
organizacijami, ne pa na podlagi nekega enkrat za štiri leta danega splošnega 
pooblastila. Stalnost delegacij in pa gibljivost delegatov po mnenju ustavne 
komisije v največji možni meri zagotavlja, da bodo avtentični interesi delav- 
cev prišli v novih skupščinah kar najbolj do izraza in da bodo možnosti računov 
z nepoučenostjo delegatov ipd. reducirane na najmanjšo možno mero. Gibljivi 
delegati, ki bodo v stalni povezavi in iz vrst delegacij, zagotavljajo« tudi njihovo 
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dejansko odgovornost, ki jo bo mogoče preverjati ob vsakem zasedanju skup- 
ščinskih teles. 

V zvezi s pošiljanjem delegatov v zbor združenega dela in zbor občin 
republiške skupščine inaj opozorim, da se za razliko od osnutka ta dva zbora 
ne bosta oblikovala prek konferenc delegacij, ampak prek zborov občinskih 
skupščin. S tem je dosledno izražen položaj občinske skupščine kot organa 
•občine, ki je samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost. Pošiljanje 
delegatov v zbor združenega dela in zbor občin republiške skupščine iz ustreznih 
zborov občinskih skupščin je tudi v skladu z odnosi, ki jih ustava vzpostavlja 
med občinsko skupščino in skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti. 

Po zvezni ustavi je enotno urejena struktura skupščin za vse družbeno- 
politične skupnosti. Glede na osnutek je pomembna razlika v tem, da je na- 
mesto posebnih zborov na področju združenega dela, to je gospodarskega, pro- 
svetno-kulturnega in soeialno-zdravstvenega zbora, predviden samo en zbor 
združenega dela z ustrezno vključitvijo skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti, določenih z ustavo, v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Pred- 
lagano besedilo ustave omogoča, da se enotni zbor združenega dela sestavi tako, 
da se poleg upoštevanja števila delovnih ljudi lahko uporabijo tudi druga merila 
za to, da bi se zagotovila ustrezna zastopanost delovnih ljudi na določenih 
področjih družbenega dela oziroma na posameznih območjih. Ta možnost je 
realizirana v predlaganem zakonu o volitvah delegacij iin delegiranju delegatov 
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti in v predlaganem zakonu o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združe- 
nega dela skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Z uvedbo družbenopolitičnega zbora v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti in s predlagano opredelitvijo njegovih funkcij se zagotavlja neposredna 
udeležba družbenopolitičnih organizacij pri dejanskem odločanju v skupščini 
in pa njihova odgovornost za uresničevanje, razvoj in varstvo z ustavo dolo- 
čenega socialističnega samoupravnega sistema. Pri družbenopolitičnem zboru 
v republiški skupščini je poleg nalog, ki jih ima neposredno pri uresničevanju, 
razvoju in varstvu socialističnega samoupravnega sistema, tudi opredeljena 
njegova naloga, da sprejema stališča glede temeljnih ciljev in osnovnih raz- 
merij srednjeročnega in dolgoročnega razvoja republike z vidika njegovih 
osnovnih pristojnosti. Družbenopolitični zbor bo potemtakem svoje funkcije 
opravljal kot enoten team delegatov družbenopolitičnih organizacij, za katere 
so se le-te dogovorile v okviru Socialistične zveze. Zato tudi ni utemeljen pred- 
log, da bi ustavno predpisovali obveznost večjega števila kandidatov na listi, kot 
pa je delegatskih mest. O izboru najboljših kandidatov se je treba dogovoriti 
v kandidacijskem postopku, katerega pomen postaja zak> vse večji in odločil- 
nejši za kadrovsko sestavo skupščin. To pa je popolnoma v skladu z novo funk- 
cijo in karakterjem volitev v sistemu samoupravne socialistične demokracije, 
kjer volitve praviloma že sedaj niso in bodo vse manj oblika in sredstvo borbe 
za oblast. 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, na področjih vzgoje in izo- 
braževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva 
po predlaganem besedilu enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine 
družbenopolitične skupnosti o vseh vprašanjih z njihovega področja in pristoj- 
nosti skupščine. 

S tem v zvezi naj omenim, da je na podlagi dogovora med republikami in 
avtonomnima pokrajinama v predlagano besedilo ustave vnesena dopolnitev, 
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po kateri se ustava lahko spreminja z ustavnimi amandmaji, posamezne njene 
določbe pa se zaradi uresničevanja ustave lahko razčlenijo ali dopolnijo tudi z 
ustavnim zakonom. Primer takega razčlenjevanja oziroma dopolnjevanja je 
prav urejanje položaja skupščin samoupravnih interesnih skupnosti nasproti 
skupščini družbenopolitične skupnosti. Glede na razvoj samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki je še v teku, je nemogoče in bi bilo nesmotrno podrobneje precizi- 
rati te odnose. Prav tako ne bi bilo prav, če bi opredeljevanje teh odnosov 
urejali z navadnim zakonom. 

Ko že govorim o ustavnem zakonu, naj še navedem, da je drugi primer 
izrecnega sklicevanja na ustavni zakon v predlaganem besedilu naveden v 
zvezi z razširitvijo pristojnosti republiške skupščine na področju zakonodajnega 
urejanja. V smislu predlagane dopolnitve pride v poštev urejanje z ustavnim 
zakonom le takrat, ko gre za uresničevanje načel in normativnega dela ustave 
in ko normativne določbe niso mogle biti že v ustavi dovolj konkretno opre- 
deljene ali pa bo kasnejši razvoj zahteval bolj konkretno^ in z dejanskimi 
odnosi bolj usklađeno opredelitev. Tako predstavlja določilo o spremembi 
ustave z ene strani zaščito pred togo institucionalizacijo sedanjih družbenih 
odnosov, ki bi lahko prišla v konflikt z novimi zahtevami razvoja. Z druge 
strani pa je določilo, da mora biti postopek za sprejem ustavnih zakonov enak 
kot za sprejem ustave, jamstvo, da se bo spreminjanje v ustavi določenega 
položaja posameznih samoupuravnih in drugih družbenih subjektov lahko 
izvršilo le, če bo v resnici upravičeno z dejanskimi spremembami v družbi. 

Glede izvršilnega organa skupščine naj poudarim le to, da se je pri 
nadaljnji obravnavi v osnutku predvidenih rešitev pokazalo, da je razmerje 
med politično-izvršilno funkcjio, ki bi jo opravljal politični izvršilni svet, in 
izvršilno-upravno funkcijo-, ki bi jo opravljal svet sekretarjev oziroma pred- 
stojnikov upravnih organov, v praksi zelo težko. Tako razmejevanje bi v 
praksi lahko zapletlo samo delo in s tem njegovo učinkovitost ter opredelitev 
odgovornosti v skupščinskem sistemu. Predlagana enotna ureditev izvršilne 
funkcije v skupščinah vseh družbenopolitičnih skupnosti pa omogoča jasnejšo 
razmejitev in opredelitev odgovornosti. S tem je tudi jasneje določena funucija 
upravnih organov in njihova odgovornost skupščini družbenopolitične skup- 
nosti. Izvršni svet je skupaj z upravnimi organi odgovoren za stanje v družbe- 
nopolitičnih skupnostih, kar pomeni, tudi za usklajevanje parcialnih interesov 
in za zagotavljanje perspektive razvoja, kar je bila po osnutku naloga poli- 
tičnega izvršilnega sveta. Temu se bo morala ustrezno prilagoditi njegova or- 
ganizacija, ki bo morala poleg organov uprave zajeti tudi vrsto svetov, komisij 
in komitejev kot kolektivnih organov, ki naj omogočijo pregled in vpliv na 
razvoj in reševanje problemov na posameznih področjih družbenega dela in 
življenja. 

Pri komunalnem sistemu naj poudarim, da bo koncept komune šele sedaj, 
z drugačno določitvijo položaja in vloge temeljnih samoupravnih skupnosti in 
še posebej TOZD v sistemu razširjene reprodukcije, mogoče v polni meri ures- 
ničiti. Ustavna opredelitev, da se občina razvija kot samoupravna skupnost, 
da so v vseh centrih odločanja prevladujoči interesi delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi, da se medsebojna razmerja v občini usklajujejo predvsem s 
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter da se ob neposrednem 
odločanju v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih dosledno- vzpo- 
stavljajo in razvijajo delegatska razmerja, pomeni, da se z novo ustavo ustvar- 
jajo pravni pogoji, da se presežejo zadnji ostanki t. i. »administrativne« občine 
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in omejevanje občine zgolj na lokalno samoupravo. Na sistemu delegacij temelj- 
nih samoupravnih skupnosti zgrajena skupščina ter njej neposredno odgovoren 
izvršni svet pa predstavljata poleg drugih sprememb v družbenoekonomskem 
položaju občine ustavno-pravne pogoje za to, da se odpravijo pojavi in korenine 
predsedniškega sistema in drugih oblik odtujevanja odločanja od delovnih ljudi, 
organiziranih v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter njihovih delega- 
tov v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti oziroma njihovih organih. 

V zvezi s funkcijami občinske skupščine na področju ljudske obrambe naj 
navedem le to, da je v vseh republikah enotno urejeno, da ima občinska skup- 
ščina svet za ljudsko obrambo, katerega sestavo in pristojnosti določa zakon. 
Med vojno odloča o vprašanjih iz pristojnosti občinske skupščine, če se ta ne 
more sestati, predsedstvo občinske skupščine, katerega sestavo in pristojnosti 
bo prav tako določal zakon. 

Določila o medobčinskem sodelovanju in o možnosti za združevanje ob- 
čin v posebno družbenopolitično skupnost so ostala v bistvu ista kot v osnutku 
ustave, z nekolikoliko popravljenim besedilom. To velja tudi za krajevno 
skupnost, kjer naj izpopolnjeno besedilo v predlogu ustave bolj jasno izrazi 
krajevno skupnost kot poseben družbenoekonomski odnos v sistemu združenega 
dela in v komunalnem sistemu. 

Pri izpopolnjevanju nekaterih opredelitev svoboščin, pravic in dolžnosti 
človeka in občana, kot so bile opredeljene v osnutku, smo izhajali iz samo- 
upravnega družbenoekonomskega in družbenopolitičnega položaja delovnega 
človeka. Človekove svoboščine in pravice, s tem pa tudi njegove dolžnosti kot 
tudi odgovornost za izpolnjevanje teh dolžnosti so namreč neločljiv del 
in izraz socialističnih samoupravnih odnosov. Pri opredeljevanju človekovih 
svoboščin in pravic smo si prizadevali, da se ustavno izrazi preseganje njiho- 
vega formalnega oziroma abstraktnega karakterja, ki je značilen za meščansko 
družbeno ureditev. Ustavna opredelitev svoboščin izraža družbena prizadeva- 
nja, da se uveljavi delovni človek, da razvija svoje ustvarjalne sposobnosti 
in svojo osebnost, zato da bi kot svoboden v samoupravno organizirani družbi 
v polni meri uveljavljal svoj družbeni položaj, določen z ustavo, in užival 
temeljne pridobitve družbenega napredka, tako da pri tem ne bi bil odvisen 
samo od svojih osebnih materialnih možnosti. To smo skušali poudariti zlasti 
v formulacijah glede vzgoje otrok in položaja mladine. V tej smeri smo v 
primerjavi z osnutkom tudi dopolnili normativni del predloga. Pri tem smo' na- 
tančneje opredelili kvantitativni obseg pravic tam, kjer je to bilo nujno glede 
na družbeno problematiko posameznega področja, vendar upoštevaje današ- 
nje materialne možnosti. V skladu s tem so bile upoštevane pripombe in pred- 
logi k( temu poglavju. 

Na področju svoboščin in pravic so bile deležne velike pozornosti določbe 
o položaju narodnosti. Ponekod so bile tudi napačno tolmačene, kot da gre za 
nekakšno splošno družbenopolitično organiziranost narodnosti in njihovih pri- 
padnikov, ločeno od njihove splošne vključitve v samoupravne odnose organiza- 
cij združenega dela samoupravnih organizacij in skupnosti, od kraja in občine, v 
katerih pripadniki narodnosti delajo in živijo ter uresničujejo svoje pravice in 
položaj. Pri opredeljevanju položaja narodnosti izhaja ustava iz načela, da pri- 
padniki narodnosti uresničujejo vse svoje pravice v samoupravnih odnosih tiste 
skupnosti, v kateri živijo in delajo. Samo tiste posebne pravice s področja pro- 
svete in kulture, ki jih je prav zaradi ohranitve in razvoja narodnostnega značaja 
in kulture potrebno uresničevati na poseben način, pa v smislu predlaganih do- 
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ločb uresničujejo pripadniki narodnosti v samoupravni interesni skupnosti za 
prosveto in kulturo. Samoupravna interesna skupnost za prosveto in kulturo naj 
omogoči pripadnikom narodnosti razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in 
izobraževanja v lastnem jeziku, narodnostnega tiska in drugih sredstev jav- 
nega obveščanja ter založništva in razvijanje stikov z matičnim narodom. 
Predlagane ustavne določbe omogočajo, da se narodnosti z vso svojo iniciativo 
neposredno vključujeta v celoten sistem samoupravnega odločanja, hkrati pa 
opredeljujejo tudi odgovornost narodnosti samih za reševanje teh vprašanj, 
tako da se organizacije narodnosti ne morejo spreminjati v obliko neodgovor- 
nega pritiska ah v obliko paralelne politične organiziranosti. 

Pri poglavju o ustavnosti in zakonitosti glede na osnutek ni bistvenih 
sprememb. Jasneje je opredeljen odnos med skupščino in njenim izvršnim 
svetom s tem, da lahko skupščina razveljavi in odpravi predpise in splošne 
akte svojega izvršnega sveta, če so v nasprotju z ustavo ali zakonom. Opo- 
zoriti velja na določbo, da ima izvršni svet skupščine SR Slovenije pravico 
zadržati do odločitve ustavnega sodišča izvršitev predpisa ali drugega splošnega 
akta občinske skupščine in njenih organov, če meni, da je tak predpis ali 
splošni akt v nasprotju z ustavo ali zakonom. Taka določba bo prispevala k 
varstvu ustavnosti in zakonitosti v republiki. 

Pri določbah o ustavnem sodišču SR Slovenije smo v osnovi upoštevali 
rešitve iz osnutka. V skladu z medrepubliškim dogovorom pa bo zakon podrob- 
neje uredil postopek pred ustavnim sodiščem in pravni učinek njegovih odločb. 

Določbe o sodstvu in javnem tožilstvu glede na osnutek še jasneje oprede- 
ljujejo sodno funkcijo kot neločljivi del družbenoekonomskega in družbeno- 
političnega sistema. Sodna funkcija je oblastna funkcija, ki se opravlja v 
enotnem sistemu oblasti, hkrati pa je to tudi funkcija samoupravljanja. Uva- 
janje samoupravnih sodišč, ki sodijo prvenstveno na podlagi samoupravnih 
aktov, pomeni preseganje protislovja v dosedanji praksi, da so bila državna 
sodišča edina oblika pri reševanju sporov, ki nastajajo v samoupravni sferi. 

Pri poglavju o ljudski obrambi naj posebej opozorim le na načelo, da 
se poveljevanje in pouk v enotah in štabih teritorialne obrambe opravljata 
v slovenskem jeziku, v posameznih enotah pa glede na njihovo sestavo tudi 
v jezikih narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Določbe o pravicah in dolžnostih, ki jih Socialistična republika Slovenija 
opravlja po republiških organih, določbe o zakonodajni pristojnosti republike 
in določbe o pristojnosti skupščine SR Slovenije so glede na osnutek jasneje 
opredeljene. 

Določbe, ki opredeljujejo področje dela posameznih zborov skupščine SR 
Slovenije, izhajajo iz načela, da zbor združenega dela, zbor občin in družbeno- 
politični zbor obravnavajo in odločajo enakopravno oziroma skupaj, zbor zdru- 
ženega dela in zbor občin pa tudi samostojno. Pretežni del pristojnosti repu- 
bliške skupščine opravljata enakopravno zbor združenega dela in zbor občin, 
in le nekatere zadeve, ki jih bo na podlagi določil ustave konkretneje določil 
poslovnik skupščine, enakopravno z družbenopolitičnim zborom. 

Opozorim naj še na določbe, ki zavezujejo delegate, da v zborih repu- 
bliške skupščine usklajujejo stališča o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. S 
tem dobiva tudi formalno glasovanje drugačen pomen. Nova ureditev pomeni, 
da se zakoni in drugi akti sprejemajo na podlagi usklađenih stališč večine 
vseh delegatov v zboru, s čimer je dan tudi večji politični pomen tako spreje- 
tim odločitvam. Težišče skupščinskega dela je torej na usklajevanju interesov. 
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V skladu s tem so dopolnjene tudi določbe osnutka z institucijo začasnih 
ukrepov. O začasnih ukrepih odloča skupščina po celotnem postopku uskla- 
jevanja na skupni seji vseh zborov in ob ustrezni odgovornosti predsedstva 
republike ter vlogi in odgovornosti izvršnega sveta. S tem ko ustava ne pred- 
videva možnosti, da bi veljala kot začasni ukrep odločitev, ki bi jo sprejel le 
en zbor, uveljavlja stališče, da v samoupravni družbi konfliktov ni mogoče 
trajno razreševati s preglasovanjem, ampak le s sporazumevanjem, začasne 
rešitve pa se sprejemajo ob odgovornosti delegatov vseh zborov in najbolj 
odgovornih organov našega skupščinskega sistema. 

Pri določbah o predsedstvu Socialistične republike Slovenije ni bistvenih 
vsebinskih sprememb glede na osnutek. V besedilu predloga je jasneje oprede- 
ljen njegov položaj v odnosu do republiške skupščine. Predsedstvo republike 
predstavlja Socialistično republiko Slovenijo, obravnava temeljna politična 
vprašanja in vprašanja izvrševanja politike, sodeluje s predsedstvom SFRJ 
in s predsedstvi drugih republik in avtonomnih pokraji in pripravlja ljudsko 
obrambo ter organizira in vodi splošni ljudski odpor ob napadu na državo. V 
besedilu predloga določbe o predsedstvu republike še jasneje izražajo, kot pa 
je bilo to v osnutku, da je naloga predsedstva skrbeti v okviru njegovih z 
ustavo določenih pravic in dolžnosti za nemoteno delovanje skupščinskega in 
celotnega družbenopolitičnega sistema v republiki na temelju samoupravne 
socialistične usmeritve in v povezavi s celotno jugoslovansko samoupravno 
socialistično skupnostjo enakopravnih narodov in narodnosti ter njihovih re- 
publik in pokrajin. V skladu s takimi nalogami predsedstva so opredeljene 
tudi njegove konkretne pravice in dolžnosti ter možnosti intervencije. 

Tovarišice in tovariši! 

S sprejemom ustavnih amandmajev v prvi fazi ustavnih sprememb in s 
pripravo novih ustav Socialistične republike Slovenije in Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije je opravljeno veliko delo. Dovolite mi, da se 
zahvalim vsem članom ustavne komisije in še posebej njenim strokovnim 
sodelavcem, njenim delovnim skupinam, strokovnim političnim delavcem v 
skupščini in izvršnemu svetu, v državni upravi, v samoupravnih interesnih 
skupnostih, skupnosti slovenskih občin, gospodarski zbornici in njenim zdru- 
ženjem, znanstveno-raziskovalnim delavcem na visokih šolah in inštitutih ter 
strokovnim organizacijam in društvom, ki so s svojim delom, sodelovanjem 
in pobudami ter z organizacijo posvetovanj po posameznih problemskih pod- 
ročjih ustavne materije prispevali svoj delež k izdelavi predloga nove ustave 
SR Slovenije. Veliko delo za uresničevanje ustavnih načel in določb, ki poteka 
že od sprejema ustavnih amandmajev 1971. leta, pa je sedaj pred nami vsemi, 
predvsem pa pred vsemi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter 
skupščinami družbenopolitičnih skupnosti in njihovimi organi in družbeno- 
političnimi organizacijami. 

V imenu skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja predlagam, da republiški zbor določi predlog nove ustave Socialistič- 
ne republike Slovenije v besedilu, ki ga predlaga ustavna komisija. (Ploskanje.) 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Republiški zbor bo zdaj nadaljeval 
z razpravo o predlogu ustave. 
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Gospodarski in socialno-zdravstveni zbor bosta takoj nadaljevala delo 
na ločenih sejah, Poslance prosvetno-kulturnega zbora prosim, da se nam 
pozneje pridružijo, ko bomo začeli naslednjo točko dnevnega reda, to je polo- 
žaj in razvoj RTV. K tej točki bomo skupaj poslušali ekspoze. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.10 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo sejo 
republiškega zbora. 

Kot gradivo ste prejeli 4. februarja predlog ustave, 13. februarja obrazlo- 
žitev besedila predloga ustave, 13. februarja poročilo o posamičnih stališčih, 
mnenjih in predlogih, danih na seji skupne komisije vseh zborov za ustavna 
vprašanja. 8. februarja tiskovne in redakcijske popravke k besedilu predlo- 
ga ustave, 18. februarja sklepe republiške konference SZDL in republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije o ustavni razpravi, 19. februarja spremembe 
in dopolnitve besedila predloga ustave in dodatne popravke tiskovnih napak 
in redakcijske popravke k besedilu predloga ustave, 22. februarja amandmaje 
poslanca Vojana Rusa, ki pa jih je 26. februarja umaknil, 21. februarja ste 
prejeli prečiščeno besedilo predloga ustave Socialistične republike Slovenije, 
v katerem so upoštevani vsi tiskovni in redakcijski popravki ter spremembe 
in dopolnitve k besedilu predloga ustave z dne 2. februarja, ki so vam bile 
poslane 8., 18. in 19. februarja. To prečiščeno besedilo je osnova za določitev 
predloga ustave Socialistične republike Slovenije. 

Dodatno k temu ste 25. in 27. februarja prejeli še dodatne popravke tiskov- 
nih napak in redakcijske popravke k besedilu predloga ustave Socialistične 
republike Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Jože: Dernovšek. 

Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! Nekaj besed o pomenu da- 
našnjega zgodovinskega trenutka za razvoj vse naše družbe. 

1. Nova ustava Socialistične republike Slovenije realizira v določilih o 
družbenoekonomskih odnosih revolucionarno nalogo in vlogo delavskega 
razreda na področju družbene reprodukcije, določeno že v delih klasikov 
marksizma. Zato ustava ni le postavila temeljev ekonomskega sistema, ki ustreza 
pogojem samoupravne socialistične demokracije, ampak pomenijo njene rešitve 
neposredno aplikacijo marksistične teorije v samoupravni praksi in hkrati 
bogat prispevek v zakladnico sodobne marksistične ekonomske znanosti. 

2. Izhajajoč iz tega, da so delo in njegovi rezultati izhodiščni kriteriji za 
udeležbo v samoupravljanju, za materialno stimulacijo in za upravljanje 
družbenih zadev, kar je v ustavi temeljno načelo za opredelitev vseh drugih 
družbenih razmerij, ustava dosledno gradi ekonomski sistem na učinkih zdru- 
ženega dela, tako v njegovih rezultatih kot v povezavi z različnimi področji in 
dejavnostmi. Delavski razred kot ustvarjalec presežnega dela mora in more 
svoje pravice in dolžnosti realizirati v vsem procesu razširjene in družbene 
reprodukcije. Ne gre pa samo za razširjeno reprodukcijo- na ožjem gospodar- 
skem področju — ustavne rešitve povezujejo vsa področja dela v celoto. Delavci 
z izmenjavo dela določajo medsebojne odnose v vseh družbenih okoljih. S tem 
delavec vzpostavlja neposredne odnose znotraj samega proizvodnega dela kakor 
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tudi z drugimi področji. Seveda je potem odveč vsakršna potreba po posred- 
ništvu zunaj delovnega procesa. 

Iz pravice, da lahko hkrati upravlja z vsemi sredstvi razširjene reproduk- 
cije, črpa delavec velike možnosti za razvoj materialne osnove svojega in druž- 
benega dela, ki bo edino realno izhodišče za kvalitetno rast družbenega stan- 
darda. 

3. V ustavi uveljavljamo izvirne rešitve iz kritike gotskega programa 
o tem, kako delavci razporejajo del dohodka za družbene potrebe. Te odnose 
in razmerja smo opredelili v samoupravnih interesnih skupnostih, v katerih 
bomo reševali vsa programska, vsebinska in materialna vprašanja. Tako ne 
le, da delavci uresničujejo svoj odločujoč položaj v sferi materialne proizvodnje, 
ampak še več, delavci odločajo o vsem dohodku, torej tudi o tistem, ki je na- 
menjen za kritje potreb skupne in splošne porabe. Pri tem ustava določa 
pravilo, da se svobodna menjava delavcev-uporabnikov storitev in delavcev- 
izvajalcev storitev opravlja v samoupravnih interesnih skupnosti. 

V ustavi smo jasno določili, da samoupravne interesne skupnosti ustanav- 
ljajo delovni ljudje. V skupnostih po načelih vzajemnosti in solidarnosti zado- 
voljujejo svoje interese delovni ljudje in delavci organizacij združenega dela, 
ki opravljajo dejavnosti na teh področjih. V njih uresničujejo svobodno menja- 
vo dela, združujejo delo in sredstva ter enakopravno in skupno odločajo o 
vseh pomembnih vprašanjih. Da pa ne bi nastale motnje v tem delu repro- 
dukcije, so po ustavi skupščine odgovorne, da odločajo v takih primerih. Pri 
tem je pomembna vloga delegatov združenega dela, ki ima pri tem odločujočo 
besedo. Tako vidimo, da je tudi v izjemnih primerih odločilna in prevladujoča 
vloga delavcev, ki so v tem primeru na drugačen način samoupravno organi- 
zirani. 

4. Obvladovati celotno družbeno reprodukcijo, usklajevati mnoge interese, 
omogočati skladnost razvoja med posameznimi področji dela, omejevati destruk- 
tivne ekonomske in družbene pojave, to je le nekaj poglavitnih razsežnosti, 
pred katerimi so danes delavci v združenem delu. Nujno je zato iskanje novih 
metod in prijemov v socialističnem planiranju s poudarkom, da se usklajujejo 
interesi že od temeljnih samoupravnih celic, to je od temeljnih organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti in ne od vrha navzdol. Prav sposobnost 
usklajevati interese posameznih celic z interesi družbe kot celote je eden iz- 
med preizkusnih kamnov za uspešno funkcioniranje novega ekonomskega 
sistema. 

5. Ves družbenoekonomski sistem je pred nami. Ustavne rešitve ne do- 
puščajo dvomov, v katero smer snujemo sistem, razvoj in perspektive. Zato 
je v sedanji in naslednji fazi pred nami vsemi, pred vsemi samouprav- 
nimi celicami in vso skupnostjo dolgotrajna, zapletena in seveda zelo odgovor- 
na naloga, da bomo v razmerah samoupravne socialistične demokracije dosegli 
čimvečje, optimalnejše gospodarske in družbene rezultate. Povezovanje ekonom- 
skega in političnega sistema mora biti tako, da bo cilj vseh političnih in ekonom- 
skih odločitev usmerjen k uresničevanju čim kvalitetnejših rezultatov na vseh 
področjih združenega dela. To pa je tudi pogoj in izhodišče za osebno zadovolj- 
stvo delavcev. Ustava vse to omogoča. Uresničijo pa to lahko le delovni ljudje, 
vključeni v delovne procese na različnih področjih z nujno prisotno zavestjo, 
da mora vsak delavec biti obenem tudi odgovoren samoupravljalec. Pri tem 
pa je njegova temeljna naloga, da si zagotovi upravljanje s sredstvi in kapi- 
talom, da omeji moč strokovnih služb in poslovnih skupin, da ne bodo določila 
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ustave le zapisan, neuresničen program, marveč da bodo omogočila preobrazbo 
družbenoekonomskih odnosov, kar je danes poudaril tudi tovariš Sergej Krai- 
gher. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi še besedo? Martin Košir. 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da v svojem prispevku k današnji razpravi ob sprejemanju nove 
ustave spregovorim nekaj besed o ustavni opredelitvi narodne obrambe, druž- 
bene samozaščite in notranjih zadev. 

Za razliko od republiške ustave iz leta 1963 je ljudska obramba že v ustav- 
nem amandmaju iz leta 1971 dobila pomembnejše mesto in vlogo v našem 
družbenoekonomskem in družbenopolitičnem sistemu. Popolnejši pravni polo- 
žaj in mesto pa dobiva v novi republiški ustavi, ki jo danes sprejemamo. 

Temeljno ustavno izhodišče, ki izhaja iz skupno dogovorjenih in z ustavo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejetih načel in temeljev 
sistema ljudske obrambe, je, da so vsi, ki tvorijo našo samoupravno družbo, 
subjekti pravic in dolžnosti obrambe države in da se ljudska obramba organi- 
zira v okviru enotnega družbenega sistema kot njegov neločljivi del. 

Ljudska obramba je torej družbena funkcija, ki jo ne organizira samo 
republika kot družbenopolitična skupnost, temveč jo organizira, pripravlja in 
izvaja vsa družba in vsi njeni sestavni deli. 

Sistem socialističnega demokratičnega samoupravljanja poglablja in od- 
pira najširše možnosti za organiziranje in izvajanje obrambnih priprav v miru 
in omogoča oborožen odpor in druge oblike odpora zoper napadalce v času 
vojne. 

Ustava dovolj jasno, izčrpno in precizno določa funkcije, pravice in dolž- 
nosti delovnih ljudi in občanov v organizacijah združenega dela, drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, v krajevnih skupnostih, v občini in repu- 
bliki na področju ljudske obrambe. 

Organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim postaja torej ljudska obramba del njihove vsakdanje dejavnosti, 
ne pa le izvajanje načrtov, predpisov in nalog s tega področja. Te organizacije 
in skupnosti soodločajo o vprašanjih, ki so povezana z obrambnimi pripravami, 
proizvodnjo za časa vojne, organiziranjem in pripravljanjem oboroženih sil, 
ki jih sooblikujejo v skladu z ustreznimi obrambnimi načrti družbenopolitičnih 
skupnosti. To velja tudi za krajevne skupnosti in občine, za strokovna in druga 
društva ter družbenopolitične in druge družbene organizacije. Vsaka od teh 
organizacij in skupnosti se mora že v miru pripravljati in usposabljati za to, 
da bo lahko v primeru vojne in drugega oboroženega spopada najučinkoviteje 
in najuspešneje delovala. 

Glede na takšno zasnovo ljudske obrambe ni ta samo predmet zakonskega 
urejanja, temveč jo bo moral urejati v okviru pravic in dolžnosti vsak subjekt 
v svojem statutu oziroma samoupravnem splošnem aktu. To velja za krajevne 
skupnosti, temeljne organizacije združenega dela, samoupravne interesne skup- 
nosti in druge organizacije ter skupnosti. Le na takšen način bo omogočeno 
aktiviranje vseh sil in sredstev, da se z oboroženimi boji in drugimi oblikami 
splošnega ljudskega odpora varujejo< in branijo vse pridobitve naše socialistične 
revolucije. 
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Tudi civilna zaščita kot del sistema splošne ljudske obrambe in kot stra- 
teška komponenta splošnega ljudskega odpora se organizira na najširših druž- 
benih temeljih. Vsakdo se mora zavedati, da cilj civilne zaščite ni le preživitev 
vojne, temveč tudi odprava posledic napada oziroma naravne nesreče, hkrati pa 
zagotovitev organiziranja in učinkovito delovanje družbenega sistema. 

Dejavnost družbene zaščite in samozaščite kot varstva neodvisnosti in 
nedotakljivosti države, ustavne ureditve, bratstva in enotnosti ter enakoprav- 
nosti vseh jugoslovanskih narodov in narodnosti in drugih pridobitev ter vred- 
not našega sistema in nadaljnjega družbenega razvoja je tako kot ljudska 
obramba zasnovana na najširših družbenih temeljih in je pravica ter dolžnost 
vseh dejavnikov naše družbe. 

Osnovne aktivnosti vsakega delovnega človeka in občana na tem področju 
morajo temeljiti na zavesti o varovanju vrednot in pridobitev socialistične 
revolucije, o razvijanju varnostne kulture, preprečevanju in odkrivanju druž- 
beno škodljivih dejanj in pojavov, o krepitvi odgovornosti in drugih oblik 
samozaščitnega ravnanja. 

Izhajajoč iz načel in opredelitev družbene samozaščite je ustava v tem 
okviru tudi področje notranjih zadev v republiki opredelila tako, da je ta 
naloga v najširšem smislu pravica in dolžnost vseh delovnih ljudi in občanov 
v njihovih delovnih organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih ter v 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, vključujoč mednje tudi 
družbenopolitične skupnosti. 

Mislim, da je prav, da na tem mestu danes poudarimo, da zaščita naše 
samoupravne socialistične skupnosti postaja na ta način pravica in dolžnost 
vsakega posameznika in vse naše samoupravne družbe in ne samo državnih 
strokovnih organov. S tem ko delovni človek in občan postaja osnovni in 
neposredni nosilec varnosti družbe, se povečuje število tistih, ki preprečujejo 
družbeno škodljiva dejanja in ravnanja. V procesu postopnega podružbljanja 
odgovornosti za varnost in zaščito družbe pa postajajo državni organi, ki na tem 
področju delujejo, specializirani strokovni organi družbe in instrument delovnih 
ljudi in občanov za zagotavljanje njihove varnosti in varnosti vse družbe. Vsem 
navedenim izhodiščem in rešitvam izražam polno podporo in prepričan sem, 
da bo njihova izpeljava v splošnih aktih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, predvsem pa v oblikovanju zavesti delovnih ljudi in občanov, da morajo 
aktivno in tvorno sodelovati na tem področju, pokazala, da je takšna usmeri- 
tev pravilna in da prispeva k nadaljnji krepitvi obrambne moči naše družbe, 
k razvoju samoupravnih socialističnih odnosov in k vsesplošnemu podružbljanju 
politike. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Lojzka Stropnik. 

Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da da- 
našnja razprava, ko sprejemamo našo novo ustavo, ne bi bila popolna, če ne bi 
spregovorili nekaj besed tudi o ustavnih določbah, ki opredeljujejo naš ko- 
munalni sistem. 

Občina se je v minulih desetih letih izvajanja ustave pokazala kot realen 
faktor naše družbenoekonomske ureditve in političnega sistema. Afirmirala se 
je kot samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost, v kateri se je 
izvajala tudi funkcija oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi 
ter samoupravljanja v obeh njegovih svojstvih; torej kot dominantni in kot 
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družbenopolitični odnos, kar je značilnost in kakovost novega sistema socia- 
listične samoupravne demokracije. 2e v ustavnih dopolnilih so se kazale jasno 
izražene težnje, naj bi predvsem delavci v združenem delu neposredno od- 
ločali o vseh vprašanjih, ki zadevajo njihovo delo, ustvarjanje, delitev do- 
hodka in družbeno reprodukcijo. Ta novost je imela nedvomno velik vpliv 
na naše pojmovanje položaj a občine. Zato mislim, da je prav, da smo občino v 
ustavi opredelili kot sestavljeno samoupravno skupnost in kot temeljno druž- 
benopolitično skupnost, v kateri se združujeta samoupravljanje in oblast delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi. 

Glede na tak položaj občine smo morali določiti, da uresničujejo delovni 
ljudje in občani vse funkcije družbene skupnosti v občini, v širših družbeno- 
političnih skupnostih pa le tiste, ki so določene z ustavo. Omenjena nujnost in 
potreba po hitrejšem razvoju samoupravne občine je zahtevala tudi določene 
globlje spremembe na področju komunalnega sistema, zlasti pa uvedbo nepo- 
srednega odločanja delovnih ljudi in občanov, ki bo uspešno edino le v dosledno 
izvedenem delegatskem sistemu. Pri novem urejanju komune je vsekakor po- 
membno tudi to, da smo samoupravno zagotovili enotno postavljena načela in 
osnove za določanje nalog ter organizacijo občine ter krajevne skupnosti, vse 
drugo pa prepustili v skladu z našim samoupravnim sistemom delovnim ljudem 
in občanom samim, da glede na pogoje in potrebe to sami uredijo v svojih 
statutih, samoupravnih sporazumih, družbenih dogovorih in v svojih splošnih 
samoupravnih aktih. 

Bistvena vsebina sprememb v komunalnem sistemu je razvidna že iz same 
spremembe v definiciji občine, ki poudarja, da je občina samoupravna skupnost 
in temeljna družbenopolitična skupnost, v kateri delovni ljudje in občani ne- 
posredno ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje življenje in delo, urejajo 
in usklajujejo na samoupravni podlagi svoje medsebojne odnose, usmerjajo 
družbeni razvoj, zadovoljujejo skupne potrebe ter na tej osnovi združujejo 
samoupravljanje in oblast. 

Drugi bistveni element, ki izhaja iz opredelitve občine, je v tem, da se- 
stavljajo to skupnost delovni ljudje in občani, ki so samoupravno povezani v 
svojih temeljnih samoupravnih skupnostih, v krajevnih skupnostih in v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in v drugih oblikah delovnega in interes- 
nega povezovanja. Mislim, da utemeljeno poudarjamo, da je možnost za vpli- 
vanje na skupne dogovore, na politiko občine zagotovljena predvsem na ta 
način, da so delovni ljudje in občani trdno samoupravno povezani, ker le tako 
lahko jasno izražajo svoje interese, se borjio za uresničevanje svojih potreb 
in lahko tudi učinkovito kontrolirajo', kako se uresničujejo njihovi interesi. 

Krajevna skupnost je bila že v pripravah na novo ustavo, zlasti pa v javni 
razpravi ob osnutku te ustave, deležna vsesplošnega zanimanja, iz katerega 
so izšli tudi številni koristni predlogi. Bih smo priče velike zavzetosti delovnih 
ljudi in občanov, da se ustavno-pravno to področje opredeli tako, da bo kra- 
jevna skupnost postavljena kot samoupravna skupnost, v kateri se delovni 
ljudje in občani samoupravno organizirajo in povezujejo z drugimi samouprav- 
nimi skupnostmi in organizacijami, da bi skupaj zadovoljevali svoje potrebe 
uresničevali svoje interese in opravljali svoje naloge ter po svojih delegatih 
sodelovali pri odločanju o vprašanjih skupnega pomena v občini in širših skup- 
nostih. 

Mislim, da smo to z ustavno opredelitvijo krajevne skupnosti tudi dosegli, 
saj je ta opredeljena kot odprta skupnost v tem smislu, da zanjo, za njen raz- 
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voj, njen program in njene naloge niso zainteresirani samo tisti ljudje, ki 
živijo v določeni krajevni skupnosti, marveč tudi delovni ljudje, ki delajo 
na območju drugih krajevnih skupnosti in občin, pa tu živijo-. 

Krajevne skupnosti namreč ne moremo več pojmovati samo kot skupnost 
ljudi, ki prebivajo v določenem naselju, temveč tudi kot skupnost, ki vključuje 
nekatere družbenoekonomske odnose, ki se na tem območju rešujejo. 

Razen tega je v ustavi poudarjeno, da se v tej skupnosti delovni ljudje in 
občani samoupravno organizirajo in povezujejo z drugimi samoupravnimi 
skupnostmi in institucijami, da bi uresničevali svoje interese. Načelo, da se 
njihove potrebe uresničujejo samo v trajnem, sistematičnem, prostovoljnem 
dogovarjanju in sodelovanju z drugimi, je postavljeno kot bistveni element 
krajevne skupnosti. 

V skladu s tem bomo morali pri uveljavljanju teh ustavnih določb v 
vsakodnevnem življenju in delovanju krajevne skupnosti zagotoviti, da ta ne 
bo vezana samo na svojo matično občino, ker se nekatere potrebe in interesi 
ljudi, ki tu živijo, uresničujejo tudi v skupnostih, ki pokrivajo pogosto več 
občin. 

Vse to, kar sem povedala o krajevni skupnosti, bomo morali upoštevati 
tudi pri snovanju statutov, tako občin kot krajevnih skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti in organizacij združenega dela. Pri tem seveda ne bi 
smeli pozabiti tudi na vlogo, pomen in delovanje Socialistične zveze in drugih 
družbenopolitičnih organizacij, kajti le ob njihovem aktivnem in tvornem so- 
delovanju bo koncipirani sistem še bolj zaživel ter se razvijal naprej neposred- 
no iz spodbud delovnih ljudi in občanov ter njihovih organizacij in skupnosti. 

Mislim, da izražam ne samo svojo, pač pa tudi podporo večine delovnih ljudi 
in občanov ustavnim določbam, ki se neposredno ali posredno nanašajo na 
komunalni sistem in njegov nadaljnji razvoj, ki vodi v tisto demokracijo1, v 
kateri bomo delovni ljudje in občani res sami odločali o vseh vprašanjih svo- 
jega življenja in dela. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim povedati nekaj o določbah predloga naše nove ustave o človekovih 

svoboščinah in pravicah. 
Bistveno je, da so človekove svoboščine in pravice določene kot neločljiv 

del in izraz samoupravnih socialističnih odnosov. Poudarim naj predvsem te- 
meljno ustavno izhodišče normativne opredelitve svoboščin in pravic človeka, 
namreč da je njegov samoupravni družbenoekonomski in politični položaj, 
ki mu ga zagotavlja ustava, podlaga za uveljavljanje vseh njegovih pravic in 
dolžnosti. To izhodišče je neločljivo povezano s samoupravljanjem, ki je osnov- 
ni element naše socialistične demokracije ter osvobajanja dela in človeka. 

Pravice do samoupravljanja kot temeljne pravice in temeljnega družbeno- 
ekonomskega odnosa pa ni mogoče uveljavljati in uresničevati, če ne bi delovni 
človek užival tudi drugih svoboščin in pravic, ki mu skupno s pravico do 
samoupravljanja zagotavljajo osrednje mesto v družbenoekonomskem in druž- 
benopolitičnem sistemu. Zagotavljajo mu, da gospodari s svojim in vsem 
družbenim delom, da odloča o vseh svojih osebnih in skupnih interesih kot 
svoboden in odgovoren subjekt, solidaren z vsemi drugimi delavci in delovnimi 
ljudmi. 
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V javni razpravi o osnutku ustave Socialistične republike Slovenije je tako 
izhodišče doživelo jasno in nedeljeno podporo. To dokazuje tudi veliko število 
predlogov, pripomb in mnenj za dopolnitve in spremembe osnutka, ki so v 
skladu z osnovno zamislijo ustave. Precejšen interes naših delovnih ljudi in 
občanov za poglavje o človekovih svoboščinah in pravicah v novi ustavi pa 
dokazuje tudi veliko osveščenost naših ljudi o pomenu teh določb zanje osebno 
in za naš samoupravni socialistični družbeni sistem, za njihovo samoupravno 
interesno povezovanje, za uveljavitev in uspešno delovanje delegatskega sistema, 
za realizacijo njihove -vzajemnosti in solidarnosti, za razvoj socialističnega 
komunizma in socialističnih etičnih načel, za vsestranski razvoj človeka in 
družbe, skratka za razvoj vsega družbenega sistema, kot ga opredeljuje nova 
ustava. Iz načel in določb nove zvezne in republiške ustave sledi, da delovni 
ljudje, samoupravno organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela 
in vseh drugih oblikah življenja in dela '— v skladu s svojimi težnjami, po- 
trebami, interesi in možnostmi medsebojno zagotavljajo taka razmerja, v kate- 
rih uresničujejo svoje lastne, skupno dogovorjene in zagotovljene svoboščine.in 
pravice ter ustvarjajo pogoje za njihovo širjenje in poglabljanje zaradi čim 
večjega osvobajanja delovnega človeka. 

Ne država s silo oblasti, ampak delovni človek-samoupravljalec je tvorec 
svoboščin in pravic in tisti, ki jih zagotavlja in uresničuje. Ker besedilo nove 
ustave vse to poudarja še jasneje kot je bilo poudarjeno doslej, menim, da je 
tudi v tem pogledu nova ustava znanilec novega obdobja, v katerega vstopa 
naše samoupravljanje. 

Ko se pridružujem vsem drugim, ki z odobravanjem in priznanjem raz- 
pravljajo o temeljnih zamislih in določbah novega ustavnega besedila in o 
njegovih konkretnih reštivah, želim ponovno poudariti pomembnost ustavnih 
opredelitev svoboščin in pravic našega delovnega človeka, hkrati pa naglasiti 
svoje prepričanje, da bodo potrebni še veliki in vztrajni napori in da bomo pri 
uresničevanju in varstvu človekovih svoboščin in pravic morali kar najbolj 
odločno uveljavljati duha in širino nove ustave. 

Pri uresničevanju svoboščin človeka pa velja poudariti tudi potrebo po 
njihovem varstvu. Pri tem ne mislim na napore, da se zagotovi tako varstvo 
v okviru institucij, katerih naloga je varstvo pravic in interesov delovnih 
ljudi, predvsem mislim na to, da se v naših medsebojnih odnosih uveljavi 
zavest in dvigne osveščenost o tem, katere potrebe, interese je potrebno za- 
dovoljiti oziroma zagotoviti, da bo delovni človek samoupravno in politično 
organiziran ob polnem angažiranju zavestnih sil z Zvezo komunistov na čelu, 
lahko v polni meri realizira nove ustavne zamisli in rešitve in čimpopolneje 
uresničil novo ustavo. 

Čeprav se z današnjim dnem končuje naporno, prizadevno in ustvarjalno 
delo precejšnjega števila ljudi v daljšem časovnem obdobju, pa moramo spre- 
jeti novo ustavno ureditev z zavestjo, da nas težji del naloge šele čaka. Današnji 
dan naj bo tudi spodbuda za nadaljevanje naporov, ki so v praksi vsakdanjega 
življenja še vidni, da ustvarimo družbo svobodnih ljudi, ki bo odpravila 
vsako obliko izkoriščanja in omejevanja človeka. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje? Kdo še želi besedo? Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišdce in tovariši poslanci! 
V razvoju socialistične demokracije, zahvaljujoč se naporom delovnih ljudi, 
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so nastali pogoji, da so z na novo sprejeto zvezno in republiško ustavo ustvar- 
jene razmere, da delavski razred prevzame odločanje o vseh družbenih poslih 
in odnosih. Vsekakor to ne pomeni samo sprejemanje pravic, ampak pomeni 
tudi sprejemanje odgovornosti. Kot niso bili dovolj dokumenti zgodovinskega 
zasedanja AVNOJ v Jajcu, zasedanja kočevskega zbora v Črnomlju, ampak 
je bilo potrebno tudi mnogo žrtev in prelite krvi, da smo zmagali in uresničili 
začrtane cilje, tako bo potrebno tudi za uresničevanje določil ustave, ki jo 
bomo danes sprejeli, veliko naporov nas vseh. 

Zato podpiram sklep seje republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva in sveta sindikatov, da se družbenopolitične organizacije ne 
oproste odgovornosti za zagotavljanje družbenopolitičnih pogojev za uspešno in 
učinkovito uveljavljanje odnosov, ki jih zahteva družbenoekonomska in poli- 
tična ureditev na temeljih nove ustave. 

Ob tem ko v polni meri podpiram predlog ustave SR Slovenije, mi dovo- 
lite, da zadržim vašo pozornost na poglavjih, ki zagotavljajo naši republiki 
skupaj z drugimi republikami in pokrajinami sodelovanje pri oblikovanju, 
sprejemanju in izvajanju zunanje politike Jugoslavije, oprte na načela ne- 
uvrščenosti, spoštovanja nacionalne suverenosti in enakopravnosti, nevmeša- 
vanja v notranje zadeve drugih držav, socialističnega internacionalizma in 
reševanja mednarodnih sporov po mirni poti. 

Načela, navedena v 9. poglavju temeljnih načel predloga, predstavljajo 
kontinuitete naše zunanjepolitične orientacije. Gre predvsem za kontinuiteto ne- 
uvrščenosti naše države in za njeno aktivno vlogo v borbi za mir in družbeni 
napredek v svetu. Jugoslavija kot Slovenija ostajata zvesti razvijanju tradicij 
dobrih odnosov z vsemi državami v pogledu družbenopolitičnih, kulturnih in 
ekonomskih stikov, je dejal v novoletni čestitki konzularnemu odboru v 
začetku letošnjega leta predsednik skupščine tovariš Kraigher. 

Takšna mednarodna vloga naše dežele je samo odraz njenega neodvisnega 
notranjega razvoja na osnovah samoupravnega socialističnega sistema. Dejstvo, 
da se načela naše zunanje politike in mednarodnih odnosov navajajo tako v 
zvezni kot v republiški ustavi, nas jasno navaja na nesporni zaključek, da sta 
notranja in zunanja politika odvisni in notranje povezani, da socialistična 
samoupravnost naše dežele narekuje tako zunanjepolitično orientacijo, ki jo 
lahko označimo kot neodvisno in neuvrščeno. 

Svojo neodvisnost smo lahko ohranjali zaradi naše politike neuvrščenosti. 
Zagotovila je našim narodom najdaljše mirno razdobje v zgodovini in s tem 
tudi pogoj za njihov pospešeni ekonomski, družbeni in politični napredek. 
To je Jugoslaviji prineslo velik mednarodni ugled in prestiž. 

Ob razvejanih stikih, ki jih vzdržujejo v naši republiki občinske skupščine, 
organizacije združenega dela, kulturne in družbene ustanove, se mi zdi po- 
membno poudariti značaj in pomen naslednjega ustavnega določila. Citiram: 
»Vsi organi, organizacije in posamezniki v Socialistični republiki Sloveniji 
morajo v mednarodnih ekonomskih, političnih, kulturnih in drugih odnosih ter 
v svojih odnosih z organi in organizacijami v tujini ravnati po načelih zunanje 
politike in mednarodne dejavnosti Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije ter se zavzemati za njihovo uresničitev.« V mednarodnih, posebej pa 
v mednarodnih ekonomskih odnosih, so nastale in še nastajajo bistvene spre- 
membe. Danes govorimo o energetski krizi, ki ima širše dimenzije. Gre za ne- 
enakopravne odnose v menjavi dobrin med razvitimi in nerazvitimi deželami in 
za razsežnosti vseh mednarodnih ekonomskih odnosov. V bodoče naj bi se ti 
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odnosi gradili na podlagi enakopravnega sodelovanja med razvitimi in neraz- 
vitimi, kar je tudi edina možnost za utrditev miru v svetu: 

Spremembe v mednarodnih ekonomskih odnosih bodo, po mojem prepri- 
čanju, imele ustrezne posledice za naše gospodarstvo. Da bomo negativne po- 
sledice učinkovito premostili, se bomo morali ustrezneje angažirati in organizi- 
rati. Poleg naporov za večanje proizvodnje in produktivnosti in izboljšanje 
organiziranosti bo to zahtevalo tudi ustrezno angažiranje pri odločanju v 
zvezi z mednarodnimi ekonomskimi odnosi kot tudi večjo angažiranost v 
oblikovanju mednarodnih odnosov. 

Med tekoče naloge v zvezi s tem spada tudi oblikovanje novega instru- 
mentarija za razvijanje ekonomskih odnosov z nerazvitimi državami. Nove 
metoda poslovanja in povezovanja se morajo razlikovati od tistih tako na Vzhodu 
kot na Zahodu. Zadržati moramo našo politično pobudo in naš politični ugled 
med neuvrščenimi deželami. S tem bi se odpravili tudi elementi enostranskega 
usmerjanja našega zunanjetrgovinskega in gospodarskega sodelovanja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Naša država ima prav tako zelo razvite 
kulturne stike in znanstveno-tehnično sodelovanje z mnogimi državami. To 
je pomembna oblika naše mednarodne dejavnosti. S spremembami v federaciji 
so republike in pokrajine postale nosilke znanstvenega in kulturnega sodelo- 
vanja s tujino. To zahteva ustrezno preoblikovanje organizacije, funkcij in 
metod dela na nivoju federacije in ustrezno organiziranost v republiki in v 
pristojnih organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih, kot tudi v posa- 
meznih ustanovah. 

V skladu z današnjim tehnološkim, znanstvenim in kulturnim napredkom 
bo moralo družbenim spremembam slediti mednarodno organiziranje sveta, 
ki ne bo več temeljilo' na svetovni oblasti dveh velikih sil in držav okrog njih. 
Nujna je demokratizacija mednarodnih odnosov, zlasti pa večja vloga Organi- 
zacije združenih narodov ob sodelovanju vseh držav, tako malih kot velikih, 
revnih in bogatih. 

Naša meja z Italijo je znana kot najbolj odprta meja. Prek časopisov smo 
izvedeli, da so strokovne raziskave javnega mnenja v minulih letih, ki jih 
je napravil »JZIK Gorica«, potrdile, da večina obmejnega prebivalstva v so- 
sednji Furlaniji —• Julijski krajini ne želi samo miroljubnega sožitja z avtohtno 
slovensko narodno manjšino, ampak tudi nadaljnje izboljšanje jugoslovansko- 
italijanskih odnosov. Tako javno mnenje izjavljajo tudi uradni krogi. Vendar 
smo tudi priče, da ob vsakem pomembnem mednarodnem dogodku ali pro- 
cesu pri nas določeni krogi v Italiji načenjajo vprašanja območja Kopra in 
Buj, suverenega integralnega dela tako naše kot bratske hrvatske republike. 
To pa pomeni poziv na grobo kršitev naše teritoriane integritete in suverenosti. 

Z roko v roki z navedenimi krogi v Italiji tudi določene sredine v Avstriji 
ne izvajajo obveznosti iz državne pogodbe do slovenskih in hrvaških manjšin. 
Naše prepričanje je, da so narodnostne manjšine dejavnik, ki naj povezuje 
sosednje države. To vlogo pa lahko odigrajo le tedaj, če so jim priznane pravice 
in zagotovljen razvoj. Tako v zvezni ustavi kot v predlogu naše ustave je jasno 
izražen naš legitimni interes za usodo delov našega naroda, ki živijo v sosednjih 
državah kot narodne manjšine. Na ta način Jugoslavija ob spoštovanju načela 
nedotakljivosti meje, ki je rezultat določenih zgodovinskih razmer in dogodkov, 
ob tem ko želimo vzdrževati najboljše odnose z našimi sosedi, izraža svoje 
stališče, da je spoštovanje pravic narodnih manjšin neodtuljiv element univer- 
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žalnega uresničevanja nacionalnih in človeških pravic in poboljšanja medna- 
rodnih odnosov. 

Kot smo v Jugoslaviji v svoji praksi in z določili zvezne in republiške 
ustave zagotovili enakopravnost svojih državljanov ne glede na nacionalno in 
etnično pripadnost, tako upravičeno pričakujemo spoštovanje nacionalnih in 
človeških pravic za pripadnike naše manjšine v sosednjih državah. Odnos in 
pripravljenost, ki ga naši sosedi kažejo v tem pogledu do manjšin, bo za nas 
merilo njihove dejanske pripravljenosti za razvijanje prijateljstva z nami na 
trajnih in trdnih temeljih. 

Predlog ustave Socialistične republike Slovenije opredeljuje in zagotavlja 
tako v temeljnih načelih kot še posebej v členih posebne pravice varstva in 
popolne zaščite italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov. 
Svoje ustavne pravice uresničujejo pripadniki narodnosti skupno z ostalimi de- 
lovnimi ljudmi, kjer ne gre za posebne interese pripadnikov te narodnosti. Se 
posebej ustava v 251. členu določa, da se pripadniki narodnosti v občinah na 
narodnostno mešanih območjih zaradi interesov, ki jih ni mogoče uresničiti 
skupaj z drugimi delovnimi ljudmi večinskega naroda, povezujejo v svoje 
samoupravne interesne skupnosti. Gre za interes razvijanja kulture, vzgoje 
in izobraževanja ter založništva in za razvijanje stikov z matičnim narodom. 
Te določbe in določbe 250. člena predloga bodo našle ustrezen izraz v statutih 
občin in splošnih aktih samoupravnih interesnih skupnosti, kjer bo zajamčeno 
njihovo enakopravno odločanje s pristojnimi zbori oziroma samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi o teh zadevah. 

V drugem odstavku 317. člena je posebej poudarjeno, da socialistična re- 
publika razvija politične, ekonomske, kulturne in druge odnose z drugimi dr- 
žavami, mednarodnimi organi in organizacijami, ki so pomembni za razvoj 
slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti ter slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu in skrbi za pravice in interese delovnih ljudi na začas- 
nem delu v tujini in za izseljence iz svojega območja. 

Čeprav dimenzija problemov naših zdomcev, ki so se zaposlili v tujini, ni 
takšna kot v drugih republikah (po nepopolnih podatkih je iz naše republike 
nekaj nad 50 000 delavcev), si v naši tekoči ekonomski politiki in politiki zapo- 
slovanja prizadevamo, da se vrnejo. Vendar določena območja vseh ne morejo 
sprejeti. Menim, da moramo poleg ukrepov, ki smo jih v dokumentih začrtali, 
pozdraviti iniciativo, da bodo občinske skupščine v Prekmurju dale tem delav- 
cem možnost, da se prek delegatov vključijo v delo krajevnih skupnosti in ob- 
činskih skupščin. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Iz vsega izhaja, da bo gospodarski, kulturni, 
tehnični razvoj v mnogočem odvisen od našega vsestranskega povezovanja s 
svetom. Uspešni bomo, če bomo znali razvejanost povezav primerno izkoristiti. 
Napredek tehnologije, vseh vrst komunikacij, transportnih sredstev, mednarod- 
nega informiranja, vse to je zmanjšalo razdalje, vzpostavljene so nove zveze 
med narodi in državami, ki so povezale svet med seboj v doslej neznanem 
obsegu. 

Del aktualnih nalog s tega področja smo v tem domu doslej že uresničevali. 
Sprejeli smo resolucijo o ekonomskih odnosih s tujino, sprejeli smo priporočila 
o zaposlovanju naših delavcev v tujini, in kot sem že omenil, resolucijo o 
razvoju Socialistične republike Slovenije, ki določa tudi osnovne smeri naših 
zunanjih odnosov. Razpravljali smo o odnosih s sosedi in o problematiki naših 
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manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski ter določili osnovna izhodišča . naše 
politike na tem področju. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je skladno z ustreznimi dopol- 
nili iz leta 1969 in 1971 v tem mandatnem obdobju obravnavala vsa področja 
jugoslovanske politike odnosov s tujino. 

Učinkovita usmeritev naših zunanjepolitičnih prizadevanj pa predpostavlja 
predvsem vsakodnevno delovno angažiranost Slovenije in njenih organov v 
jugoslovanski politiki odnosov s tujino na vseh naštetih področjih. To nam 
omogoča tako ustava SFRJ kot predlog Socialistične republike Slovenije, tako 
v temeljnih načelih kot v ustreznih konkretnih členih. 

Preteklo leto smo proslavljali pomembno obletnico naše državnosti, 30-let- 
nico zasedanja AVNOJ in zasedanja kočevskega zbora. Na slovesnostih so 
udeleženci obeh zasedanj s ponosom pripovedovali o takratnem vzdušju in o 
svoji udeležbi pri zgodovinskih odločitvah. Globoko sem prepričan, da bomo 
tudi mi upravičeno ponosni na to, da smo imeli možnost in čast, da sprejmemo 
za zgodovino Slovencev tako pomembno ustavo-. 

Dovolite mi, da na koncu predlagam poseben sklep o priznanju našega 
zbora skupni komisiji vseh zborov za ustavna vprašanja za njeno prizadevno 
delo od snovanja do predloga ustave Socialistične republike Slovenije. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Štefan Sambt. 

Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
sedanjem svečanem trenutku, ko sprejemamo novo ustavo Socialistične repu- 
blike Slovenije, izražam posebno zadovoljstvo naših kmetov, ki so dobili v 
novi ustavi ustrezno mesto, kot vsi ostali naši delovni ljudje. 

2e v ustavnih amandmajih iz leta 1971 smo v posebnem, 35. amandmaju 
opredelili položaj kmeta. Sedaj pa smo v novi ustavi te določbe še izpopolnili 
na podlagi predlogov iz javne razprave, v kateri so aktivno sodelovali tudi 
kmetje. Večina njihovih predlogov je ustavna komisija upoštevala in jih vklju- 
čila v besedilo nove ustave. 

Nova ustava že v uvodu omenja kmeta kot aktivnega udeleženca v narodno- 
osvobodilni borbi. V poznejši določbi pa priznava kmetu v osnovi enak druž- 
benoekonomski položaj in enake pravice kot delavcem v združenem delu. Enak 
položaj je priznan tudi kmečki ženi in ostalim članom kmečkega gospodarstva. 
Ureja se združevanje kmetov, položaj kmetijskih zadrug in obratov za koopera- 
cijo pri kmetijskih kombinatih. Priznava se kmetom pravica, da soodločajo 
pri delitvi ustvarjalnega dohodka skupno z delavci, zaposlenimi v kmetijskih 
organizacijah, pravica, da odločajo o odtujevanju zadružnih sredstev in pra- 
vica, da združujejo delo in sredstva s kmetijsko organizacijO'. Vse te pozitivne 
določbe naši kmetje podpirajo, z eno samo pripombo. Vse, kar je zapisano v 
ustavi, naj bo uresničeno. Zavedam se, da s samim sprejetjem nove ustave 
še ne bodo takoj rešeni vsi problemi. Mi kmetje si bomo morali svoj družbeni 
položaj šele izbojevati s pomočjo vseh naprednih sil naše družbe na podlagi 
ustavnih določb. Mnenja sem, da bi morali ustanoviti posebni organ, ki bi 
stalno sprejemal izvajanje ustave in sproti odpravljal težave, ki bi se pri tem 
pojavljale. 

Tako kot smo se delavci in kmetje združili v narodnoosvobodilni borbi z 
enotnim ciljem, da izbojujemo svobodo, tako se moramo tudi sedaj združiti, 
da izbojujemo naš samoupravni socializem in uveljavimo nova ustavna načela, 
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ki delovnega človeka postavljajo na prvo mesto. Le tako združeni in enotni 
bomo lahko uresničili velike naloge, ki nas čakajo. Iz navedenih razlogov pod- 
piram predlog nove slovenske ustave in bom zanjo tudi glasoval. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ustavnost in zakonitost sta neločljivi sestavni del varstva samoupravne 

socialistične družbe in eden temeljnih pogojev za njen nadaljnji razvoj. Varo- 
vanje ustavnosti in zakonitosti je v samoupravni socialistični družbi sicer ena 
temeljnih nalog vseh družbenih subjektov, vendar pa bi v tej zvezi posebno 
opozoril na pomembno novost, ki jo prinaša nova ustava. To je pravica in tudi 
dolžnost vseh delovnih ljudi in občanov, da dajejo pobude za varstvo ustavnosti 
in zakonitosti. 

Taka določba je nedvomno odraz nove vloge delovnega človeka in občana 
v našem družbenoekonomskem in družbenopolitičnem sistemu, ki mu zagotavlja, 
da ni in da ne more biti zgolj pasivni opazovalec družbenih dogajanj, temveč 
da posega vanje in sodeluje v njih kot aktiven dejavnik na vseh področjih 
družbenega življenja. Naša dolžnost je, da si vsak na svojem področju pri- 
zadevamo uresničiti to načelo. 

Ko že govorimo o uresničevanju varstva ustavnosti in zakonitosti, naj 
omenim še nove rešitve, ki jih ustava uveljavlja na področju sodstva. 

Pri varovanju ustavnosti in zakonitosti imajo posebno Odgovornost sodišča, 
ki v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi ustave in zakonov in samo- 
upravnih splošnih aktov varujejo pravice delovnih ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter pravice 
in interese socialistične družbene skupnosti. 

Prav v tem pa smo napravih z novo ustavo velik korak naprej v smeri 
podružbljanja sodstva in sodne funkcije v tem smislu, da se omogoči reševanje 
vseh tistih sporov, ki po svoji naravi ne zahtevajo intervencije države, v okvi- 
ru posebnih sodnih teles samoupravljalcev samih, to je samoupravnih sodišč. 

S tem je dejansko presežen razkorak med sedanjo ureditvijo tega področja 
in med zahtevami, ki jih postavlja razvoj našega samoupravnega sistema. Ni 
mogoče in v nasprotju s takim sistemom bi bilo vzdrževati sedanje rešitve, po 
katerih je o vseh sporih, tudi tistih, ki izhajajo iz čistih samoupravnih odnosov, 
edini arbiter sodišče kot organ državne oblasti. 

Zavedati se moramo, da je razvoj samoupravljanja posebej v zadnjih letih 
prenesel urejanje širokega področja pravic in obveznosti s področja državne 
oblasti na področje samoupravnega urejanja in je zaradi tega nujno, da ta- 
kemu razvoju sledi tudi naš pravosodni in še posebej sodni sistem. Ta pa mora 
biti tak, da omogoča reševanje tistih konfhktnih situacij, ki nastajajo v samo- 
upravnih odnosih, samoupravljalcem samim. To je tudi smisel ustavne norme, 
ki določa, da rešujejo samoupravna sodišča, ki so po svoji funkciji povsem 
izenačena z rednim sodiščem, spore, ki jim jih poverijo delovni ljudje pri ures- 
ničevanju svojih samoupravnih pravic v organizacijah združenega dela, inte- 
resnih in drugih samoupravnih skupnostih iz njihovih medsebojnih razmerij, 
ki jih samostojno urejajo. 

Seveda pa taka ustavna norma sama po sebi, čeprav je še tako pomembna, 
ne bo dovolj, če se delovni ljudje samoupravi j alci ne bodo sami zavestno organi- 
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zirali v tem. smislu in če ne bodo v sebi premostili dostikrat trdno zasidrano 
miselnost, da lahko državna sodišča pravično in avtoritativno delijo pravico. 

Ves naš samoupravni sistem in vse naše samoupravne izkušnje dokazujejo, 
da ni tako, saj so cela področja, ki jih je še do nedavnega urejala država s svojimi 
normativnimi akti, že danes urejena na podlagi družbenih dogovorov, samo- 
upravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih aktov, ki so povsem novi 
in pomembni viri našega samoupravnega družbenega sistema. 

Zaradi tnga sem prepričan, da bo tudi ureditev sodstva, v kateri so enako- 
pravna redna sodišča kot organi državne oblasti in samoupravna sodišča kot 
družbeni sodni organizmi samoupravljalcev, omogočila uveljavljanje in razvi- 
janje različnih oblik samoupravnih sodišč, ki bodo ustrezale zahtevam in po- 
trebam nadaljnjega razvoja samoupravnih odnosov. 

Ob koncu naj poudarim, da bo potrebna usklađena akcija vseh družbenih 
organizmov za učinkovito varstvo ustavnosti in zakonitosti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus : Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da 
je moja moralna dolžnost, da skupščini in delu javnosti, ki se za to zanima, 
pojasnim, zakaj sem umaknil svoje zadnje amandmaje. To je samo majhen del 
amandmajev, ki sem jih predložil v razpravah v telesih ustavne komisije 
in v sami ustavni komisiji in glede katerih sem menil ob koncu ustavne raz- 
prave, da so nujni. 

Mislim, da sem dolžan dati skupščini in javnosti to pojasnilo*, ker sem tukaj 
in javno zastopal več stališč, zlasti glede političnega sistema. 

Več stališč je bilo sprejetih v dosedanjih ustavnih razpravah in so že vklju- 
čena v ustavni predlog. Tudi del stališč, ki je bil obsežen v mojih zadnjih 
amandmajih, je bil politično sprejet, npr. v sklepu republiške konference SZDL, 
da se po pravilu ne kandidirajo člani izvršnih vodstev družbenopolitičnih orga- 
nizacij v družbenopolitične zbore. 

Moral pa bi še enkrat izraziti svoje mišljenje o vsebini amandmajev. Glede 
nje sem sedaj enakega mnenja kot prej. Torej ostajam pri svojih stališčih, 
čeprav sem jih umaknil kot formalni predlog. Po mojem mnenju utemeljuje 
vsebino teh stališč sedanji družbeni razvoj pri nas in v svetu in načela znan- 
stvenega socializma. 

S tem ne mislim reči, da niso možne druge variante za izvedbo načel 
znanstvenega socializma v političnem sistemu. Moram tudi dodati, da so ti 
amandmaji dobili podporo, lahko rečem brez pretiravanja, večine ljudi, ki so 
se udeleževali javne razprave v moji volilni enoti. Seveda tudi to v različnih 
intenzitetah, oblikah in ne vedno v podrobnostih. Glede tega je težko biti pre- 
cizen, so pa amandmaji dobili podporo večine najbolj aktivnih udeležencev 
zborov volivcev in zborov Socialistične zveze v moji volilni enoti. O temeljni 
vsebini teh amandmajev sem razpravljal že od predvolilne aktivnosti dalje, 
potem 4-krat ali 5-krat na zborih volivcev in na krajevnih organizacijah SZ-DL. 
Seveda bi bilo neodgovorno, če bi trdil, da velik del slovenske javnosti pozna 
in intenzivno odobrava ah ne odobrava teh amandmajev. Lahko pa z vso 
vestnostjo rečem, da ti amandmaji niso bili samo moje osebno stališče in samo 
moja osebna želja. Bili so večkrat obravnavani v občinski skupščini — v eni 
ali drugi obliki — in tudi na zborih odbornikov in poslancev naše občine. 
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Menim, da so amandmaji utemeljeni v sedanjem družbenem razvoju in 
sem zato glede njihove vsebine še vedno istega mišljenja. To izjavljam samo 
zaradi tega, da ste javno obveščeni, sicer ne bi bil razumljiv karakter mojega 
odstopa od teh amandmajev kot pravno-formalnega akta. Od amandmajev sem 
odstopil, ker mislim, da vztrajanje pri njih v sedanjih okoliščinah ne bi bilo 
v prid niti socializmu niti skupščini. 

Na koncu naj še izrazim globoko prepričanje, da so v naši deželi možnosti 
in sile, da se naprej poglablja socialistična demokracija. V te možnosti sem 
se po svojem poslanskem delu še bolj prepričal. Uvidel sem, da je dejansko 
možno uveljaviti delegatski odnos z volivci in da je možno nekatera mišljenja, 
ki so bila na začetku v manjšini, z določeno argumentacijo v skupščini uveljaviti. 
Zato mislim, da so pri nas resni potenciali za napredek in razvoj naše domovine 
in socialistične demokracije. 

Predsednik Miran Goslar : Se kdo? Ivan Renko. 

Ivan Renko : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zade- 
ve ne bi rad zapletal, vendar mislim, da se ob tako pomembnem dogodku, 
kot je sprejem nove ustave, ne bi smeh raziti z nekaterimi nerazčiščenimi 
vprašanji. Mislim predvsem na razpravo tovariša Rusa. Na nek način je po- 
vedal, da sprejemamo nekaj, s čimer se ljudje pravzaprav tako zelo ne strinjajo, 
kot smo v naših razpravah do sedaj ugotavljali. To se pravi, da gre za na- 
sprotovanje Stališčem, ki so boljša od tistih, ki so v predlogu ustave. Zdi se 
mi, da bi bilo najbrž potrebno o teh amandmajih glasovati. Postopek tovariša 
Rusa, da amandmaje predlaga, potem umakne in nato znova na nek način akti- 
vira, me bolj spominja na nemogoče taktike v političnih razpravah kot pa na 
takšne dogovore in sporazume, ki jih predvidevamo z novo ustavo. Amandmaje 
sem prebral, ker smo jih vsi dobili, in me je začudilo to umikanje. Najbrž 
je prav, da tudi o tem nekaj povemo. 

Pred mano so govorniki že na široko razpravljali tudi o tistih vprašanjih, 
ki se tičejo delegatskega sistema in novih odnosov, ki nastajajo med ljudmi, 
in o novih možnostih odločanja o družbenih zadevah. Tega ne bom ponavljal. 
Poskušal bom ponoviti misel, ki se je pojavila v mojih ustavnih razpravah na 
terenu. Vse to, kar znanstveno opisujemo in čemur določamo teoretična izho- 
dišča, vse v zvezi s procesom osvoboditve dela delovnega človeka in tako 
dalje razumejo delovni ljudje zelo preprosto. Tako politiko in take ukrepe 
razumejo kot demistifikacijo te sfere. To se pravi, da postaja politika medseboj- 
no dogovarjanje o tem, kako bomo delali, kako bomo živeli, kako bomo šolah 
naše otroke in tako dalje. Z novo ustavo ukinjamo vse tisto, kar je bilo v 
preteklosti za delovne ljudi problematično in kar je povzročalo ločitev ljudi 
na tiste, ki so se s politiko ukvarjali, in na tiste, ki so jim pohtiki vladali. Sedaj 
ne gre več za to, da bi delovni ljudje čutili posebno potrebo po ljudeh, ki 
bi jim izročali nekakšen mandat zaupanja v tej ah oni obliki, saj se to zau- 
panje realizira na druge načine. Mislim, da niso skušali nikjer ohranjati ne- 
kakšne voditelje ljudstva. Novi sistem daje dovolj možnosti za tiste, ki želijo 
sodelovati pri napredku naše družbe, ne da bi morali za to zahtevati enkratno 
posebno podporo in neko posebno zaupanje. Do tega spoznanja so prišli ljudje 
na podlagi lastnih izkušenj. Se danes smo priče, kako potekajo parlamentarni 
boji in tako dalje. Vemo tudi, in se ni treba sprenevedati, kaj pomeni zaupanje 
aH nezaupanje, kako se ljudska podpora in zaupanje lahko ustvarja. Stranke 
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danes ponujajo svoje eksponente z vsemi sredstvi sodobne propagande tako 
kot pralne stroje in druge potrošne dobrine. Zato je v naši ustavi velik napre- 
dek prav v tem, da so vsi ti elementi odstranjeni z naše družbenopolitične 
prakse. Vsebina amandmajev tovariša Rusa pa ohranja ostanke nekaterih ta- 
kih in podobnih stališč. Zato ne predstavljajo nekaj novega, nekaj popolnega 
pri uveljavljanju tistih osnovnih izhodišč, ki jih v ustavi uveljavljamo. 

Ta diskusija se mi ne bi zdela potrebna, če ne bi bilo poseženo v vsebino, 
pri čemer se je poskušalo še ustvariti mnenje, da je nekaj boljše, kar pa ne 
razumemo in zavračamo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje? Prosim, dr. Majda Benedik! 

Dr. Majda Benedik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Nova ustava je vsekakor velik napredek in afirmacija načel, ki smo si 
jih zadali že v legendarni narodnoosvobodilni borbi s komunistično partijo 
na čelu. Predstavlja tudi veliko afirmacijo vseh prizadevanj naših žena. V 
meščanski družbeni ureditvi si je žena morala aktivno urejati svoj prostor na 
soncu. Z mnogimi težavami si je sicer večkrat uspela pridobiti delovno mesto, 
vendar z zelo slabimi osebnimi dohodki. Ni bila nikoh izenačena s svojim 
moškim tovarišem. Spomnimo se, da so imele žene na enakih delovnih mestih 
kot moški polovične osebne dohodke. 

Socialistična ustava SR Slovenije, izpopolnjena z opredelitvami svoboščin 
in pravic ter dolžnosti človeka in občana popolnoma izenačuje vse državljane. 
Imamo enake pravice in dolžnosti. Ne moremo pa mimo enega dejstva. Zena 
ima kljub vsemu poseben položaj, glede na svoje fiziološke funkcije. Zena je 
prva dolžna skrbeti za zdrav naraščaj. Zato še vedno ne moremo govoriti o 
popolni enakopravnosti, ker je dolžna narediti nekaj več kot pa moški tovariš. 
Tega ji nikakor ne moremo nikoli odrekati, na drugi strani pa izenačevati 
njen položaj s položajem moškega tovariša.. Zaradi tega sem mnenja, da moramo 
za dosledno uresničevanje nove ustave vedno skrbeti, da bo imel naš naraščaj 
zagotovljene vse pogoje za zdrav razvoj. Samo ta bo lahko naprej razvijal 
socialistično misel, ki jo prinaša nova ustava. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Rus se javlja k besedi. Tovariš 
Rus, mislim, da polemika v zvezi z diskusijo tovariša Renka ni potrebna. Kar 
si prej povedal, menim, da poslanci razumejo. Povedal si motive, zaradi katerih 
si odstopil od svojih amandmajev, in tudi motive za današnjo diskusijo si 
skušal obrazložiti. Imel si pač za dolžnost, da poveš, da so po tvojem mnenju 
amandmaji pravilni, da pa jih umikaš zaradi situacije. Konec koncev je odstop 
od amandmajev med drugim tudi vprašanje ocene, ali bi bih sprejeti ah ne. 
Mishm, da smo to povsem razumeli. 

Na zadnji seji ustavne komisije je bilo ugotovljeno, da se je o teh tvojih 
predlogih že večkrat razpravljalo. Na podlagi teh diskusij si lahko ugotovil, 
da amandmaji ne morejo biti sprejeti. Ugotavljal si, da si osnovo zanje dobil 
tudi v svojih stikih z vohvci, vendar je ustavna komisija ugotovila, da kakš- 
nega širšega odmeva ah pa podpore v javni razpravi širom po Sloveniji niso 
dobili. Zato mishm, da ni razlogov za nadaljevanje polemike, ne glede na to, 
da ti je tovariš Renko odgovarjal. 

Kljub temu žehš razpravljati? 
Dobro, če vztrajaš. 
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Dr. Vojan Rus: Naj se zahvalim tovarišu predsedniku za intervencijo, 
ki jo skoraj v celoti sprejemam. To se lahko tudi posebej uradno ugotovi, želel 
pa bi pojasniti stvari, ki bi bile v interesu našega boljšega sodelovanja v bo- 
dočnosti. 

Mislim, da bi se morali dogovoriti o tem, da bi spremenili nekatere načine 
ocenjevanja. Presenetilo me je nerazumevanje tovariša Renka. Ni dobro, da se 
v naših razpravah prehitro dajejo ocene, ki smo jih danes slišali, npr., da sem 
taktizirah To ni res, ker sem povsod konstruktivno delal. To bi lahko potrdil 
tudi tovariš Renko, saj sva veliko skupaj delala v raznih telesih skupščine. 

Tega ne govorim zaradi osebne prizadetosti, ampak da bi našli bolj plodne 
oblike razprave. Taka označevanja porabimo le takrat, ko so zadosti dokazana 
in se bolj poglobimo v vsebino stvari. 

Jasno sem rekel, morda je tovarši to preslišal, da lahko iz socialističnih 
načel izvedemo različne rešitve, npr. glede delegatskega sistema. Zato lahko 
rečemo, da so ene in druge, tudi tiste, ki so v ustavnem predlogu, socialistične 
in samoupravne rešitve Ne trdim, da so moji predlogi najboljši in sem jasno 
v tem smislu diskutirah Svoja stališča bi lahko dokazoval, vendar sedaj to ni 
več potrebno. Lahko bi navajal argumente iz Marxovega temeljnega dela 
o političnem sistemu socializma, iz Državljanske vojne v Franciji. Za današnjo 
sejo sem pripravil citate iz tega dela —< če bi kdo želel jih lahko navedem. 
Ti citati bi morda dokazovali, da so rešitve, ki sem jih predložil, ustreznejše. 

Seveda nisem rekel, da je ustavni predlog v nasprotju z delegatsko rešitvijo. 
Dobil pa sem zelo nepremišljeno oznako, da sem za parlamentarne boje stare 
vrste, za staro. Vemo, kaj to pomeni. Se enkrat bi predlagal v interesu plodnih 
razprav, da postavimo taka vprašanja samo kot vsebinski problem, ne pa kot 
kategorične osebne oznake. 

Zelo precizno sem povedal, da ne moremo trditi, da moja stališča podpira 
večina javnosti in da tudi ne vem, ah ta stališča podpira večina volivcev v moji 
občini oziroma v moji volilni enoti. Vsi vemo, da na zbore volivcev prihaja 
manjši procent volivcev. Zato ne bi mogel trditi, da je za določenimi stališči 
vsa javnost. Zato sem razočaran, ker se vestnost in preciznost moje razprave 
ni zadosti upoštevala, ko sem v njej poskušal samo povedati, da to niso izključno 
moja stališča. 

Rekel bi še, da sem za ustavno razpravo tako usmeril, da ne bi bilo 
nobenega nepotrebnega spora. Veste, da nisem nikoli brez potrebe nastopil 
v javnosti, ampak sem veliko delal v komisijah in manj v zboru. Torej ne gre 
za nobeno osebno atraktivno nastopanje in za osebni prestiž. 

Upal sem, da bodo vsaj ta zelo očitna moralno-politična dejstva upoštevana 
pri oceni mojega dela in današnjega nastopa. Je pa moralna dolžnost človeka, 
ki toliko jasno nastopa, da prirodo umika svojih amandmajev pojasni in mu 
je zato povsem neutemeljeno pripisovati, da dela težave. 

In zadnja stvar. V naših poslovnikih je jasno povedano, da ima poslanec 
pravico in dolžnost tudi po glasovanju povedati, zakaj je tako ali drugače 
glasoval. Na podlagi naših sprejetih pravil sem imel moralno dolžnost dati 
pojasnilo, pri čemer sem poskušal biti čim manj oster. 

Tudi v statutu Zveze komunistov je zapisana pravica vsakogar, da celo po 
sprejetju sklepa zagovarja svoja stališča, česar jaz nisem niti storil. Sem samo 
na kratko pojasnil osnovni motiv dajanja in umikanja amandmajev. V statutu 
Zveze komunistov je določena pravica vsakogar, čeprav je ostal v manjšini, 
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da svoja stališča še naprej pojasnjuje. Torej bi bilo treba pravice, precizirane 
s statuti in pravilniki malo bolj upoštevati, da bi bilo možno plodno sodelovati 
in samo to je namen moje razprave. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Se kdo želi besedo ? 
Obveščam vas še, da je tovariš Ivan Kreft poslal pismeni prispevek k 

razpravi. 
Ce ni nikogar več, končujem razpravo. Prehajamo na ugotavljanje prisot- 

nosti, nato pa bomo glasovali o predlogu ustave Socialistične republike Slo- 
venije. Prosim, da poslanci republiškega zbora pritisnete na glasovalni gumb, 
da s tem ugotovimo navzočnost. Ugotavljam, da je na seji navzočih 75 poslan- 
cev, kar presega zahtevano dvetretjinsko večino. 

Dajem na glasovanje predlog ustave Socialistične republike Slovenije 
V besedilu, v katerem ga je republiškemu zboru predložila skupna komisija 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja dne 20. februarja 
1974, skupno s popravki tiskovnih napak in redakcijskimi popravki z dne 
25. in 27. februarja, in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

Na podlagi tretjega odstavka 2. točke X. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije je republiški zbor skupščine Socialistične republike Slo- 
venije na seji dne 28. februarja 1974 sprejel naslednji sklep: 

1. Določi se predlog ustave Socialistične republike Slovenije v besedilu, 
v katerem ga je republiškemu zboru predložila skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

2. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije se predloži v obrav- 
navo in odločanje gospodarskemu, prosvetno-kulturnemu in socialno-zdrav- 
stvenemu zboru skupščine SR Slovenije. 

3. Predstavniki republiškega zbora so: v gospodarskem zboru Marjan 
Dolenc, v prosvetno-kulturnem zboru France Hočevar in v socialno-zdravstve^- 
nem zboru Janko Cesnik. 

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

Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem je določen predlog ustave Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Sedaj bo kratek odmor, nato pa bomo na skupni seji s prosvetno-kulturnim 
zborom poslušali ekspoze tovariša Janeza Vipotnika. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala s prosvetno-kulturnim 
zborom ob 11.55.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 
podlagi 92. in 93. člena poslovnika skupščien SR Slovenije pričenjam skupno 
sejo republiškega in prosvetno-kulturnega zbora. Poslušali bomo ekspoze ge- 
neralnega direktorja zavoda RTV Ljubljana tovariša Janeza Vipotnika o po- 
ložaju in razvoju RTV Ljubljana. Prosim, tovariš Vipotnik! 

Janez Vipotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Slovensko skupščino 
obveščamo o problematiki radia in televizije v trenutku, ko končujemo prilaga- 
janje našega zavoda novim ustavnim načelom, ko dopolnjujemo delovanje 
RTV kot dejavnost posebnega družbenega pomena, ki ga v imenu delovnih 
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ljudi uresničuje Socialistična zveza s svojim vplivom, pravicami in dolžnostmi 
kot najširša povezovalka vseh družbenih subjektov in ko se je potrebno dogovo- 
riti, kako nadalje razvijati radio in televizijo v Sloveniji, da bosta bolj učin- 
kovita v svojem idejnem in političnem, vzgojnem in kulturnem poslanstvu, pa 
tudi, da bosta šla vštric z razvojem sodobnega sveta. 

Prav gotovo se vsi, ki neposredno delamo pri radiu in televiziji, zavedamo 
izredne pomembnosti teh dveh sredstev informiranja in njune občutljivosti, 
saj sta postala vsakdanja spremljevalca domala vsake družine na Slovenskem. 
Zavedamo se, da delovnim ljudem nobeno sredstvo informiranja ni tako domače 
in ga ne obravnavajo tako kritično, kot obravnavajo radio in televizijo, da 
moramo pri vsaki programski oddaji računati z različnimi okusi, željami in 
zahtevami; da vsem gledalcem in poslušalcem nikoh ni mogoče do kraja ustreči; 
da je največkrat tisto, kar je enemu všeč, drugemu malo vredno in narobe. 

Vsekakor je čimvečja odprtost radia in televizije delovnemu človeku 
in njegovemu organiziranemu naprednemu vplivu na oblikovanje programa 
tista pot, ki ob uporabi znanstvenih izsledkov in izmenjavi izkušenj z drugi- 
mi radijskimi in televizijskimi hišami v Jugoslavji in v svetu zanesljivo vodi 
k večji kvaliteti programa. 

Na tej poti je gotovo še veliko možnosti. Na drugi strani pa je nepristran- 
sko treba priznati, da sta radio in televizija Ljubljana v samoupravni sociali- 
stični družbi napravila izjemen razvoj — po vsebini in po obsegu •— razvoj, 
ki ni niti najmanj potekal v ugodnih kadrovskih, materialnih in prostorskih 
razmerah, razvoj, ki mu je dajalo trdno oporo splošno družbeno vzdušje in 
iznajdljivost velikega števila programskih in tehničnih delavcev radia in tele- 
vizije. 

Seveda z doseženim še zdaleč nismo zadovoljni. Predsedstvo republiške 
konference Socialistične zveze bo v kratkem obravnavalo programsko zasnovo 
radia in televizije. Obravnavale jo bodo tudi nekatere interesne skupnosti. Pro- 
gramsko zasnovo so pripravili na temelju kritične ocene dosedanjega dela in 
potreb, ki jih terja sedanji politični trenutek. Pri njenem oblikovanju so 
sodelovali tudi družbeni organi posameznih redakcij, programski sosveti. 
Program tako zajema nakopičene politične naloge, da tolikega obsega in 
teže še nobeno leto v povojnem obdobju nista imela. Gre za izvedbo ustave, za 
volitve, za spodbujanje delovanja temeljnih organizacij združenega dela, de- 
legatskega sistema, skupščinskega sistema, za kongrese Zveze komunistov, za 
nadaljnje izpopolnjevanje sistema socialistične demokracije, Socialistične zve- 
ze, sindikatov, mladine, za gospodarske probleme, ki nas tarejo za nenehno 
poudarjanje potrebe po večanju produktivnosti dela, po večanju sredstev, da 
jih bomo lahko delili itd. Gre torej za izvedbo informativno-mobilizatorske 
vloge pri izjemni zgostitvi nalog, ki si jih je zastavila ta družba, toda na ne- 
vsiljiv, razumljiv in razumen način, brez vznesenosti citatov, gesel, protokola, 
kar se v naši javnosti lahko zelo hitro sprevrže V antipropagando. 

Gre za nenehen napor, kako gledalcem in poslušalcem predstaviti bistvo, 
vsebino političnih odločitev, kako biti pri tem izviren in privlačen, pa tudi 
dosleden. Želimo torej čim več angažiranosti v novinarskem delu, angažiranosti, 
ki mora biti kritična, toda ustvarjalno kritična, da prizna tisto, kar je dobro, 
in graja, kar je slabo, in pri tem ponuja boljše rešitve. Želimo v političnih od- 
dajah vključiti čim več zunanjih sodelavcev, želimo čim bolj predstaviti na 
radiu in televiziji neposrednega delavca, njegovo mišljenje o bistvenih vpra- 
šanjih družbe, pa tudi njegov boj za boljši kos kruha. Ni dovolj, da v teh 
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dveh medijih samo nakazujemo probleme, marveč jih moramo obravnavati 
in razčiščevati do rešitve, biti vztrajni v svoji doslednosti. Radia, zlasti pa 
televizije ne smemo razvijati kot medij samogovorov, marveč kot resničen 
odsvit življenja z vsemi nasprotji. Razvijati polemiko, toda hkrati prispevati 
k strnitvi in utrjevanju enotnosti; doslednost pri boju za samoupravni socializem 
in kontinuiteto revolucije in hkrati odločno upiranje vsemu, kar nasprotuje 
naprednemu, razrednemu značaju socialistične graditve je prvo pravilo pro- 
gramske politike. 

Gre torej na eni strani za izvedbo informativno mobilizatorskih nalog, ki 
si jih je zastavila ta družba, in gre na drugi strani za nenehno dviganje kva- 
litete, za kulturo celotnega programa, pa tudi za pokrivanje vseh dobrona- 
mernih interesov, ki iščejo zadoščenja v programu. Hočem reči, da je ob obilici 
političnih nalog v programu treba imeti tudi dobro mero za kulturno ustvar- 
jalnost in razvedrilo. 

Ko govorimo o kulturnem programu radia in televizije Ljubljana, mislimo 
na celovito kulturno zmogljivost, ki z njo razpolagata Slovenija in Jugoslavija. 
Radio in televizija se ne moreta ustaviti zgolj ob eni izmed svojih opravil, ne 
moreta biti zgolj, na primer, politični poročevalec in razlagalec, ne moreta 
služiti le, na primer, rekreativni zabavi, ne da bi bila hkrati tudi pobudnika 
temeljnih socialističnih in humanističnih duhovnih vrednot, ne da bi bila 
nosilca temeljne kulturne ravni. Zato je toliko pomembnejši boj za odpravo 
pojavov, ki vnašajo v program elemente malomeščanščine, plehkosti in pri- 
mitivizma. 

RTV kot velika kulturna institucija na Slovenskem se vsakodnevno sre- 
čuje na področju kulturne ustvarjalnosti z vso zapletenostjo sodobnih domačih 
slovenskih in jugoslovanskih pa tudi svetovnih duhovnih tokov, ideologij in 
umetniških smeri. Ob takšni odprti kulturni politiki so seveda odločilne trdne 
programske zasnove, odgovori in merila, oblikovana na splošno sprejetih načelih 
socialistične družbe in izhodiščih kulturnega programa Zveze komunsitov. Od- 
prta programska politika se ne zaustavlja zgolj ob eni ah nekaterih umetniških 
smereh, niti ne zgolj ob ena ali nekaterih generacijah ustvarjalcev. Odprta je 
na vse strani, toda odprta do resnične umetniške izpovedi, resnične kvalitete, 
do tiste ustvarjalnosti, ki na tak ali drugačen umetniški način utrjuje delovnega 
človeka v njegovi veri v življenje, ga spodbuja v boju za napredek in bogati 
njegovo notranjo podobo. 

S tem seveda ni rečeno, da ne bi pritiskale na naše redakcije težnje po 
elitizmu, po kulturnem snobizmu, po kulturnem klikarstvu. Niti ni rečeno, da 
se nam tu in tam takšne oddaje ne vtihotapijo na program. Toda omenjeni 
pojavi so predvsem odraz notranjih slabosti in pomanjkljive organiziranosti 
zavoda RTV, nikakor pa ne odraz načrtne programske politike. Nič manjšo, če 
ne večjo zaskrbljenost nam povzročajo drugi pojavi: popuščanje preproščini, 
slabemu okusu, malomeščanščini in malikovanje potrošniške miselnosti in po- 
dobne zadeve. Tudi na tem področju je potrebna večja idejna čvrstost, dober 
okus in občutek za mero, ki smo ga dolžni nenehoma ostriti pri vseh program- 
skih delavcih. 

Posebni napori nas čakajo na področju filmske politike in uvozu filmov 
nasploh za televizijo1, kar seveda ni samo naš problem, marveč je skupna 
zadeva vseh televizijskih postaj v okviru jugoslovanskega radia in televizije. 
Pri ocenjevanju filmov, serijalk, dokumentarcev lahko človek dobi vtis, da nam 
v politiki uvoza tujih televizijskih filmov primanjkuje jasna, čvrsta usmeritev. 



92 Republiški zbor 

Gledalci se nam včasih upravičeno smejejo, kadar televizijski filmski program 
preveč prilagajamo trenutnim političnim dogodkom. Potrebno bo mnogo teme- 
ljiteje pregledovati filmske ponudbe, preden jih uvozimo, da ne bomo z neka- 
terimi stvaritvami rušili tisto, kar na drugi strani skrbno gradimo ; da bodo< v 
skladu z našo zunanjo politiko v tem programu enakopravno zastopane vse 
države, ki imajo kvalitetno filmsko proizvodnjo; da ne bodo nenehoma prevla- 
dovali ameriški filmi, da ne bo- na malih zaslonih idejno nesprejemljivih stvari, 
da ne bomo popularizirali nasilja, da ne bomo z risankami gojili pri otrokih 
vero v nadljudi in podobne zadeve. 

Tudi glasbeno področje nas sili k dopolnitvi programske politike, da bo v 
skladu s splošnimi napori družbe. Hočemo razvijati kvalitetno glasbo, zagotoviti 
ustrezno zastopanost vseh zvrsti glasbene dejavnosti pa tudi zastopanost naj- 
boljših dosežkov vseh dežel. Potrebno je v zabavni glasbi zapreti vrata omled- 
nosti, slabemu okusu, bedastim tekstom in malomeščanščini ter zagotoviti v 
programu pravilno razmerje z resno glasbo. Več poudarka smo dolžni dati 
našemu lastnemu, nacionalnemu duhovnemu dostojanstvu na glasbenem pa 
tudi na vsakem drugem področju. V programski politiki želimo nameniti v 
prihodnje več prostora in časa domači, partizanski, socialni, revolucionarni pa 
tudi mednarodni delavski pesmi. Želimo dati več spodbude amaterskim pevskim 
zborom in amaterski dejavnosti nasploh. 

Radio in televizija morata izhajati iz celotnega slovenskega prostora in se 
morata vanj spet vračati s svojimi dosežki. Zato je eno pomembnih programskih 
vodil načelo o slovenskem kulturnem policentrizmu. Na račun sodelovanja 
ustvarjalnega kulturnega zaledja v radijskem in televizijskem programu je tu 
in tam slišati, da se zlasti na gledališkem in glasbenem področju včasih uve>- 
ljavlja politika ožjih skupin, privatizacija, monopolizem. Takšnim pojavom, 
ki so nedvomno družbeno in kulturno škodljivi, se je treba upreti. Pri tem bo 
v pomoč uveljavljanje novih programskih sosvetov in novih oblik uveljavljanja 
družbenega interesa v zavodu RTV. Program, ki bo v teh oblikah oziroma v teh 
telesih družbeno verificiran, bo gotovo manj izpostavljen omenjenim nevar- 
nos tim. 

Poseben problem programske politike radia in televizije je zastopanost in 
odslikavanje vse Slovenije. Primanjkljaji, ki so bili doslej v tem smislu v pro- 
gramu, so zagotovo tudi subjektivne narave, vendar pa v večji meri tehnične 
in materialne. Drugačen status lokalnih radijskih postaj in njihova razširitev, 
širjenje radijske in televizijske dopisniške mreže ter izpopolnjeni delovni odnosi 
med radiom in televizijo in lokalnimi radijskimi postajami bodo prispevali k 
spremembi položaja. 

Radio in televizija bosta v skladu s svojo1 programsko politiko in ustavo 
redno spremljala življenje, probleme in položaj italijanske in madžarske narod- 
nostne skupine v Socialistični republiki Sloveniji in življenje Slovencev v 
Italiji, v Avstriji in na Madžarskem. Posebno vlogo pri tem imajo radio in 
eksperimentalni televizijski program v Kopru, radio Maribor in lokalna radijska 
postaja v Murski Soboti oziroma v Lendavi. Utrjevanje stikov z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko-, nadaljnje sodelovanje, razvoj maloobmejnega in blagovnega pro- 
meta, kulturni stiki in poglabljanje prijateljskega vzdušja pri delovnih ljudeh 
na obeh straneh meje je sestavni del zunanjepolitične aktivnosti naše dežele in 
v tem odseva tudi programska politika radia in televizije. 

Da bi bila prisotna cela Jugoslavija v Sloveniji v informativnem smislu, 
bo potrebno storiti nove ukrepe tako na področju političnih vesti kot v pred- 
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stavljanju umetniških in kulturnih dosežkov drugih narodov in narodnosti. 
RTV Ljubljana bo v tem pogledu dajala in sprejemala pobude za različne oblike 
medsebojnega sodelovanja in povezovanja med radijskimi in televizijskimi 
postajami, med njimi tudi za skupne oddaje, ki bodo seveda ob popolni pro- 
gramski samostojnosti vsake postaje kvalitetno, vsebinsko in tehnično prikazo- 
vale prizadevanja posameznih republik. 

Ni vedno lahko in preprosto novinarju ob vsakem trenutku in ob sleherni 
stvari razpoznavati pravo naravo in bistvo stvari, ki naj jo obravnava v sred- 
stvih informiranja. Zato je treba nenehoma izostrovati idejni, politični in stro- 
kovni posluh za družbene pojave, toda ne abstraktno, temveč v sprotnem, živem 
in tudi polemičnem razčlenjevanju konkretnih odnosov, s seznanjanjem o kon- 
kretnih problemih in rešitvah. Sistematično idejno in strokovno usposabljanje 
programskih delavcev je pogoj za njihovo dobro delo. Ni mogoče zagotoviti 
kvalitetnega političnega in kulturnega programa brez dobrih idejno formiranih 
programskih delavcev, kot ni posebne koristi od idejno neoporečnih zunanjih 
sodelavcev, če govore v nerazumljivi, razvlečeni ali celo odbijajoči radijski 
ali televizijski govorici. Kadrovska politika na radiu in televiziji, zlasti kar 
zadeva programske delavce, terja v kvalitetnem pomenu gostejša sita pri spre- 
jemanju novih ljudi. Zahteva več, ker to terja razvoj, toda dobro izbrane ljudi, 
da bo zagotovila uspešno izvajanje svojega poslanstva. In ne samo v dnevno- 
političnem programu, marveč v celotni dejavnosti, literarnem in glasbenem 
delu, radijski in televizijski igri, v mladinskih in izobraževalnih oddajah, v 
športu in rekreaciji. V celotni dejavnosti radia in televizije se morajo odražati 
tiste prvine, na katerih je grajena naša socialistična samoupravna družba. 
Hkrati pa mora vse programe prevevati ustvarjalna zvestoba revoluciji in nje- 
nemu nadaljnjemu razvoju. 

Več pozornosti bomo posvetih tudi obravnavanju tematike odnosov med 
ljudmi, moralnim, etičnim, vzgojnim vprašanjem, tematiki odnosov tako v dru- 
žini kot v družbi, v delovni organizaciji in v okolju, v katerem človek živi. 
Sem sodijo tudi vprašanja solidarnosti, humanizma, domovinske vzgoje, tova- 
rištva, tradicij, najlepše izpričanih v narodnoosvobodilnem boju. 

Končno ne gre prezreti vloge radia in televizije pri skrbi za slovenski 
jezik, za pisano in govorjeno besedo, in vpliva, ki ga imata ta dva medija na 
jezikovno kulturo poslušalcev in gledalcev. 

Naštel sem le nekaj bistvenih sestavin programske politike radia in tele- 
vizije. 

Vam, tovarišice in tovariši poslanci, smo za to sejo posredovali material o 
nekaterih odprtih vprašanjih radia in televizije in lokalne radiodifuzije. V svo- 
jem uvodu seveda ne bom ponavljal predlogov, o katerih je govora v omenjenem 
gradivu. Želim pa posebej opozoriti na nekaj stvari, ki se zdijo pomembne. 

Najprej, kako zagotoviti čimvečji napredni vpliv delovnega človeka, organi- 
ziranega po interesu v najrazličnejših organizacijah, društvih, združenjih v 
okviru Socialistične zveze na programsko politiko radia in televizije. Ne mislim 
le na neposredni vpliv Socialistične zveze kot ustanovitelja radia in televizije 
in lokalnih radijskih postaj. Ne le na veliko neposrednih stikov radia in tele- 
vizije z gledalci in poslušalci ali na sistematične ankete z gledalci in poslu- 
šalci o programu, ki jih opravlja pri zavodu RTV posebna študijska grupa. In 
tudi ne na ocene programa radia in televizije v različnih časopisih kot poseb- 
nem načinu družbenega vpliva na program radia in televizije. Povedati hočem 
predvsem, kakšne rešitve iščemo v smislu ustavnih izhodišč, da bo dejavnost 
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radia in televizije najtesneje povezana z različnimi družbenimi interesi in da 
bodo ti interesi imeli tudi možnost soodločati pri snovanju dejavnosti radia in 
televizije in razvijanju družbenoekonomskih odnosov. Kakšne rešitve iščemo 
s Socialistično zvezo kot ustanoviteljico radia in televizije, Socialistično zvezo 
torej, v kateri delovni ljudje ne le kot posamezniki, marveč tudi organizirani 
v najrazličnejših organizacijah, društvih in združenjih uveljavljajo svoje inte- 
rese in te svoje interese želijo uveljavljati tudi v programu radia in televizije, 
ki ga s svojo naročnino financirajo? Socialistično zvezo ne gre razumeti le kot 
formalnega ustanovitelja, marveč kot najširšo organizacijo, ki ji je na skrbi ne 
le programski, marveč tudi družbenoekonomski odnos z radiom in televizijo. 
Pri skupščini RTV oblikujemo poleg zbora delegatov temeljnih organizacij 
združenega dela še dva zbora: družbeni zbor, ki ga volijo na podlagi določil 
republiške konference Socialistične zveze predvsem zainteresirane skupnosti in 
organizacije s področja gospodarstva, kulture, prosvete, znanosti, socialno-zdrav- 
stvene dejavnosti, družbenopolitičnih organizacij, lokalne radiodifuzije in orga- 
nov republiške konference Socialistične zveze in kultumo-znanstveni zbor, 
sestavljen iz delegatov s področja kulturnih in znanstvenih dejavnosti in umet- 
nosti. Ta zbor bodo sestavljali delegati skupnosti in društev s področja gleda- 
lišča, filmske, glasbene, literarne in znanstvene dejavnosti ter likovne umet- 
nosti. Se pravi, iz tistega zaledja radia in televizije, brez katerega radio in 
televizija ne moreta opravljati svojega dela. Ta zbor bo na eni strani enako- 
pravno z drugima dvema zboroma obravnaval izvajanje programov, perspek- 
tivne načrte radijskega in televizijskega programa in razširjene reprodukcije, 
letne načrte radijskih in televizijskih programov in razvoj radijske in televizij- 
ske dejavnosti v skladu s programom razvoja radiodifuzne mreže v Socialistični 
republiki Sloveniji in na drugi strani vplival na dosledno zagotavljanje samo- 
upravnih pravic ustvarjalcev in poustvarjalcev, zunanjih sodelavcev s področja 
kulture, znanosti in umetnosti. 

Poleg tega utrjujemo širok krog sosvetov pri posameznih redakcijah radia 
in televizije, kot organov skupščine RTV, sestavljene iz delovnih ljudi, gle- 
dalcev in poslušalcev radia in televizije. Člani sosvetov, ki predstavljajo organi- 
zirane družbene interese, sodelujejo pri oceni izvajanja programov posameznih 
redakcij in dajejo predloge za izpopolnjevanje programa. 

V skladu z novo ustavo menimo, da je potrebno zagotoviti, da je neposredni 
izvrševalec programske politike med dvema zasedanjema skupščine njen pred- 
sednik, ki bi s tem profesionalno prevzel programske odgovornosti sedanjega 
generalnega direktorja, medtem ko bi poslovna opravila zavoda prevzela oseba, 
kvalificirana za takšno delo. 

Drugo vprašanje, ki je izrazito politične prirode in o katerem bo morala 
reči svojo besedo tudi ta skupščina, je zagotoviti Slovencem v Avstriji sprejem 
slovenske televizije. V tej smeri je bilo naslovljenih že nešteto prošenj, pred- 
logov in oficialnih zahtev slovenskih organizacij na Koroškem. Kot veste, je 
mogoče sedaj gledati slovensko televizijo le na majhnem delu Koroške. Stanje 
bi se bistveno spremenilo, če bi postavili dva pretvornika, enega na Petelinjeku 
pri tromeji med Jugoslavijo, Italijo in Avstrijo-, in drugega na Golici. Sloven- 
skim narodnostnim skupnostim v sosednjih državah kajpada želimo zagotoviti 
gledanje našega slovenskega programa, seveda ob materialni pomoči vlad sosed- 
njih držav, ki so dolžne tudi slovenski manjšini pomagati na osnovi njihovih 
demokratičnih načel in po njihovi lastni praksi, ki jo uporabljajo pri reševanju 
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problemov svojih manjšin. Tako je na primer avstrijska vlada izposlovala pri 
italijanski vladi poseben dekret o pokrivanju južne Tirolske s tujim televizij- 
skim programom 1. novembra 1973. leta. Dekret govori v svojem 10. členu o 
izvajanju člena 8/4 odredbe predsednika italijanske republike z dne 31. avgusta 
1972. leta, številka 670, in pravi, da je provinca Bolzano pooblaščena, da postavi 
in upravlja primerno mrežo, ki omogoča s katerimkoli tehničnim sredstvom 
sprotno sprejemanje in oddajanje (zvokovno in vizualno) radiodifuznih progra- 
mov tujih RTV organizacij iz kulturnega področja predvsem Avstrije pa tudi 
Nemčije. Provinca sme uporabljati za prenos teh programov, če je potrebno in 
v okviru zakona, tehnične naprave, s katerimi razpolaga javna nacionalna tele- 
komunikacijska mreža italijanske pošte. 

Tehnična služba radia in televizije Ljubljana je pripravila dokumentacijo 
in načrte za izvedbo ideje o pokrivanju Koroške s slovenskim televizijskim 
signalom. Rešitev omenjenega problema bi terjala 15 milijonov novih dinarjev. 
To je vprašanje, ki nikakor ni in ne more biti na ramenih RTV Ljubljana, 
marveč je zadeva naše družbe in predvsem tudi avstrijskih oblasti, ki so dolžne 
enakopravno obravnavati svoje manjšine:. Drugo vprašanje pa je razpoloženje 
avstrijskih dejavnikov do takšne rešitve. Razgovor tehniških ekspertov RTV 
Ljubljana in avstrijske RTV decembra lani ni v tem pogledu niti najmanj 
optimističen. Potrebno bi bilo, da slovenski predstavniški organi sprožijo prek 
zveznega sekretariata za zunanje zadeve pri avstrijski vladi zahtevo, da zago- 
tovi na Koroškem možnost gledati slovensko televizijo in zahtevo po sredstvih, 
da se ta zamisel izpelje v praksi. 

Prav gotovo bo slovenski televizijski signal na Koroškem lahko dragocen 
prispevek k utrjevanju dobrih sosedskih odnosov in medsebojnega razumevanja, 
tako kakor je eksperimentalni koprski televizijski program v tem duhu že 
doslej opravil pomembno vlogo v odnosih med Jugoslavijo in Italijo. 

Naslednje vprašanje, o- katerem bi bilo potrebno spregovoriti na tem mestu, 
je šolska televizija. Na tem področju Slovenija močno zaostaja v primerjavi z 
Zagrebom in Beogradom. Prav gotovo bi sistematično uvajanje šolske televizije 
hitreje zmanjševalo razlike v šolskem standardu med razvitimi in manj razvi- 
timi področji v Sloveniji kot katerakoli druga pot. Razvoj šolske televizije ima 
po izkušnjah razvitih držav tako rekoč neomejene možnosti. Zato nam ne bi 
smelo biti žal sredstev, ki bi jih morala zagotoviti republiška izobraževalna 
skupnost, zlasti ker imamo zadosti sposobnih delavcev, ki bi bili kos omenjenim 
nalogam. RTV seveda pri šolski televiziji ne more nuditi drugega kot tehnične 
usluge, ker tudi kvalificirana ni za drugo. To je predvsem stvar republiških 
prosvetnih institucij in prosvetnih delavcev nasploh. 

Pereče vprašanje, na katerega želim posebej opozoriti, so lokalne radijske 
postaje. Prav gotovo njihov pomen najbolj stvarnega krajevnega in občinskega 
obveščanja neizmerno raste z uvedbo delegatskega sistema. Poleg tega lahko 
lokalne radijske postaje učinkovito dopolnjujejo republiška javna občila s svojo 
konkretno informacijo, izkušnjami, praktičnimi rešitvami. Tehnično stanje teh 
postaj ni dobro. Poleg nuje po njihovi obnovi se pojavljajo upravičene potrebe 
po ustanovitvi novih postaj. V jugoslovanskem prostoru so že doseženi tehnični 
dogovori o preobrazbi lokalnih radijskih postaj iz srednjega vala na UKV, 
razen na mejnih področjih z drugimi državami. Odprto je vprašanje financi- 
ranja lokalnih radijskih postaj, njihovih izhodišč in smotrov na področju gospo- 
darskega, kulturnega, izobraževalnega in drugega dogajanja, njihovo vključe- 
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vanje in izpopolnjevanje v centralnem programu itd. Zato bi bil potreben druž- 
beni dogovor o lokalni radiodifuziji, ki bi ga sprejeli v okviru Socialistične 
zveze. Skupščina SR Slovenije pa bi bila dolžna sprejeti načrt razvoja lokalne 
radiodifuzije v Sloveniji in hkrati tudi dogovor, kako bomo ta načrt finančno 
uresničili. 

V materialih, ki smo vam jih posredovali, so našteti še drugi problemi vse- 
binskega in tehničnega razvoja obeh medijev, zato jih ne bom po-navljal. 

Izvedba načrtov, o katerih je govora, seveda terja nemalo sredstev. Nekoliko 
dolgoročnejši program zahteva najmanj 250 milijonov N dinarjev. Zbirnik 
kratkoročnih potreb pri enostavni reprodukciji, dopolnitvah in razširjeni repro- 
dukciji znaša 78 milijonov N dinarjev. V to so vključene dopolnitve v Kopru 
in Ljubljani, razvoj lokalnih radijskih postaj, pričetek gradnje mariborskega 
centra, ki ga zavod RTV obljublja že 11 let, vključen je sistem zvez, gradnja 
pretvornika na Trdinovem vrhu in drugod, rekonstrukcija drugega radijskega 
programa itd. 

Poleg tega zahteva vsaka razširitev programa ali njegova večja kvaliteta 
nova sredstva. Nikakor ne nameravam trditi, da uporabljamo sredstva na 
radiu in televiziji do kraja racionalno. Prav gotovo je za dobro gospodarnost 
potreben vztrajen boj. Treba je iskati tudi nove možnosti za boljše gospodar- 
jenje. Tako je na primer RTV dala pobudo za skupno dogovarjanje in med- 
sebojno sodelovanje med Iskro, Gorenjem, PTT, elektrofakulteto, banko in RTV 
pri usmerjanju proizvodnje, ki lahko nadomesti uvoz, pri usklajevanju uvoza in 
pri izmenjavi informacije na področju radijske in televizijske tehnike. 

Morda bi se dalo z razširitvijo kasetne produkcije na šolske in edukativne 
programe ustvariti nova sredstva. Morda bi našli še kakšne druge vire finan- 
ciranja, vendar bosta, kakor doslej, tudi vnaprej ostala naročnina in ekonomska 
propaganda osnovna vira financiranja radia in televizije. Moram pa opozoriti, 
da smo glede možnosti ekonomske propagande na meji dopustnega in da je 
vsaka razširitev prek dosedanjih 8%> programa nesprejemljiva. Kar zadeva 
naročnino', je z radijskimi naročniki ni mogoče več širiti, ker je praktično 
radioaparat v vsaki slovenski družini. 

Glede televizijskih sprejemnikov se njihovo število lahko poveča iz do- 
sedanjih 310 000 naročnikov na približno 400 000, potem je tudi z rastjo števila 
televizijskih sprejemnikov konec. 

Hočem reči tole: tako reševanje odprtih problemov, želja in potreb kot 
zadostitev hotenjem po drugačni kvaliteti je odvisno od materialnega položaja. 
Ta položaj pa se lahko bistveno spremeni le z dodatnimi sredstvi. To je seveda 
politična odločitev. O njej bi morali reči svojo besedo ustanoviteljica radia in 
televizije Socialistična zveza in tudi ta skupščina. Ce torej pridemo, tako ali 
drugače, do dodatnih sredstev za potrebe radia in televizije, bo reševanje na- 
štetih potreb in problemov seveda hitreje potekalo, kot pa če ostanemo s sredstvi 
na tem, kjer smo danes. Hvala. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zaključujem skupno sejo 
republiškega in prosvetno-kulturnega zbora. Zbora nadaljujete svoje delo lo- 
čeno, in sicer republiški zbor takoj v tej dvorani, prosvetno-kulturni zbor pa v 
sejni dvorani magistrata. 

(Skupna seja je bila končana ob 12.20, seja republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 12.25.) 
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Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo, s 3. točko dnevnega 
reda, to je položaj in razvoj RTV Ljubljana. 

Gradivo sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora 
in odbor za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora, ki sta dala skupno 
poročilo. 

Na sejo zbora k tej točki sta bila povabljena predstavnik izobraževalne 
skupnosti Slovenije in predstavnik kulturne skupnosti Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Avgust Majerič, prosim! 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovariši ee in tovariši poslanci! 
Najprej želim poudariti, da smo poslanci izredno zadovoljni, da lahko v skup- 
ščini razpravljamo o radiu in televiziji, o njenem položaju v naši republiki, saj 
je to gotovo najmočnejše sredstvo javnega obveščanja, hkrati pa tudi najmoč- 
nejša kulturna ustanova na Slovenskem. Ob tej priložnosti ne moremo tudi 
mimo nesporne ugotovitve, da postajajo komunikacije in informacije vse bolj 
pomembni dejavniki družbenega in političnega obveščanja delovnih ljudi v naši 
republiki, s tem pa tudi dejavniki razvoja proizvajalnih sil in socialističnih 
samoupravnih odnosov. To dejstvo samo povečuje odgovornost nas vseh za vse- 
binsko in programsko usmeritev tako pomembnega medija, kot sta radio in 
televizija. Njun vpliv pa hkrati zavezuje tako družbenopolitično skupnost kakor 
tudi delovno skupnost radia in, televizije ter samoupravne organe, da s poseb- 
nim posluhom za družbeno, politično in ekonomsko problematiko prispevajo 
k oblikovanju naprednih, demokratičnih in samoupravnih odnosov med ljudmi. 

Ob tej priložnosti ne moremo mimo ugotovitve, da sta radio in televizija 
Ljubljana kljub dejstvu, da s svojim programom pokrivata skoraj vso Slovenijo 
in del področja, na katerem živi slovenski živelj v sosednjih državah Avstriji, 
Italiji in Madžarski, še vse preveč to, kar pove njuno ime, to je, radio in tele- 
vizija Ljubljana. S tem želim povedati, da je izredno pomemben medij še vedno 
preveč ljubljanski in premalo slovenski. Slovenska narodna in družbena skup- 
nost se je nedvomno in večkrat jasno izrekla za policentrični razvoj Slovenije, 
ki zahteva osredotočenje narodnih, gospodarskih, kulturnih in družbenih pri- 
zadevanj v več središčih, ki naj bodo funkcionalno razporejena po vsej republiki. 
Velika koncentracija in centralistična orientacija tako pomembne družbeno- 
politične in kulturne ustanove, kot je RTV v enem centru, nedvomno ruši tak 
prebiscitarno sprejet koncept. To pa ima lahko negativne posledice. Čeprav 
ime še ne opredeljuje tudi vsebine, pa bi vendarle kazalo razmisliti tudi o tem, 
saj bi, na primer, ime »Radio-televizija Slovenija« veliko bolj ustrezalo. Socia- 
listična republika Slovenija je po novi ustavi država in prav bi bilo, da bi 
svojo državnost potrjevala prek tako pomembnega medija, kot sta radio in 
televizija. 

S to svojo diskusijo pa nikakor ne mislim polemizirati s tem, ali naj bo 
studio Ljubljana tudi poslej najmočnejše središče slovenskega radia in tele- 
vizije. Nasprotno menim, da 30 lokalnih študijev, ki naj bi vsak dnevno emiti- 
ral eno- do dveurni program v veliki meri na amaterski osnovi in brez potrebnih 
tehničnih in materialnih pogojev, ni perspektiva, ki bi lahko prispevala svoj 
delež k policentričnemu razvoju ali kakršnemu drugemu regionalnemu ali 
lokalnemu dvigu tako programskega kot kulturnega življenja na tem območju. 
To v bistvu pomeni osiromašenje celotnega območja naše republike, razen 
seveda središča, kjer je studio radia in televizije Ljubljana. 
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Veliko kulturnih institucij iz Ljubljane ima edinstveno priložnost, da se 
uveljavi tudi na radiu in televiziji in da s sredstvi, ki jih na ta način ustvarja, 
tudi kvalitetno raste. To pomeni, da so te institucije v primerjavi z drugimi 
v manjših središčih v privilegiranem položaju. Če danes nenehno poudarjamo, 
da si moramo prizadevati za ukinitev posameznih centrov odtujene gospodarske 
moči na vseh področjih, je prav, da ne pozabimo tudi tistih na področju kulture 
in informacij. 

Kulturnih dobrin gotovo ne bomo približali delavcem le tako1, da jih bomo 
skozi eter emitirali v njihovo sicer kulturno omrtvičeno sredino. V Sloveniji so 
področja, ki imajo tudi 10 do' 20% radijskih in televizijskih naročnikov in so 
ustvarjalci prav tako velikega deleža narodnega dohodka. Ali je njihov delež 
pri oblikovanju informativnega in kulturnega programa na radiu in televiziji 
skrajno nepomemben? Ker je aktualnost pri informacijah še posebno po- 
membna. je nevzdržno, da razen studia Koper, katerega dejavnost je predvsem 
usmerjena na sosednje italijansko ozemlje, nimamo pravzaprav nobenega 
pomembnejšega radijskega, kaj šele televizijskega studija izven Ljubljane, 
prek katerega bi bili lahko državljani naše republike tekoče obveščeni o 
aktualnih dogodkih na svojem območju. 

Prav tako je pa tudi prevelika koncentracija delavcev radia in televizije, 
posebej še novinarjev, v Ljubljani, kar vse se mora nujno odraziti na programu. 
Takšno stanje se bo moralo v prihodnje spremeniti, saj ni v skladu z interesi 
in družbenopolitično naravnanostjo naše, slovenske samoupravne socialistične 
skupnosti. Socialistična zveza delovnega ljudstva, delovna skupnost radia in 
televizije, predvsem pa njeni samoupravni organi, bodo morali čimprej začeti 
realizacijo takega koncepta mreže radio-televizijskih študijev, ki bo zagotavljala 
enakopravnost pri pasivnem in aktivnem informiranju vseh delovnih ljudi naše 
republike. Pri tem se bo treba opirati na dosežene izkušnje in afirmiranost 
posameznih regionalnih postaj, predvsem pa na potrebe, ki jih imajo delovni 
ljudje na posameznem območju. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Radio Maribor posluje že od ustanovitve, to je od leta 1945 še vedno v istih 
prostorih, ki pa niso bili že ob ustanovitvi najmodernejši. To vem sam, ker sem 
bil takrat v teh prostorih. 2e to dejstvo dokazuje, da so pogoji dela delavcev 
mariborskega radia nevzdržni, kar seveda občutimo prav vsi naročniki radij- 
skih in televizijskih sprejemnikov. Sklicujem se, kot govornik pred menoj, na 
načela policentrizma ter apeliram na odgovorne dejavnike radia in televizije, 
da se čimprej lotijo modernizacije mariborske enote. Kolikor mi je znano, naj 
bi bile nujno potrebne investicije za radio Maribor le 14 milijonov novih dinar- 
jev. In ker investira radio-televizija, kot smo videli v gradivu, približno 50 mili- 
jonov dinarjev na leto, menim, da gradnja in nabava sodobnejše opreme za 
mariborski center v čimkrajšem časovnem razdobju ne more predstavljati za 
zavod nepremostljivih težav. S tem bi bila dana osnova za delo radia v Mari- 
boru, kar vsi pričakujemo. Zato naj se ta naloga res čimprej uresniči. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Jak Koprive. 

Jak Koprive: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije se je seznanil z gra- 
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divom o- položaju in razvoju RTV Ljubljana, ki daje osnovo za temeljitejši 
pogovor o sedanjem položaju in prihodnji usmeritvi radia in televizije. Najbrž 
ni naključje, da so v gradivu še posebej poudarjeni predvsem gmotni in organi- 
zacijski problemi. Vsekakor je koristno in nujno, da so se tudi ta vprašanja 
znašla v središču širše pozornosti. To pa seveda ne pomeni, da ostala, zlasti 
vsebinska vprašanja iz dela RTV ne zaslužijo, da se še in še vračamo k njim. 
Kljub vsej sedanji teži materialnih problemov je namreč jasno, da bi bilo 
obravnavanje RTV pretežno v luči organizacijskih in tehničnih vprašanj brez 
obravnave in širšega pogleda na vsebinske in programske zasnove preveč eno- 
stransko. To je najbolje pokazal tovariš Vipotnik s svojim obširnim političnim 
poročilom. 

Razprava, ki poteka v skupščinskih in drugih organih, odseva zavzetost 
celotne družbe za ustrezno urejanje vsega tistega, kar pogojuje nadaljnji socia- 
listični razvoj slovenskega radia in televizije. Velika vloga in pomen RTV zahte- 
vata, da se v čimkrajšem času po splošni razpravi opredelijo tudi posamezne 
konkretne naloge in pripravi konstrukcija financiranja posameznih projektov. 
Pri tem bo treba upoštevati realne finančne možnosti zavoda RTV in drugih 
zainteresiranih in odgovornih dejavnikov še toliko bolj zato, ker je iz gradiva 
RTV razvidno, da so finančne moči samega zavoda omejene in nezadostne za 
realizacijo vseh načrtovanih nalog. 

Nobenega dvoma ni in ne more biti, da je za nadaljnji razvoj slovenske 
televizije in radia vsestransko in torej tudi gmotno odgovorna vsa naša družba. 
Ni torej sporno, da je širša finančna pomoč RTV potrebna. Prav zato pa je tudi 
najširša slovenska družba dolžna, da tvorno sodeluje pri snovanju program- 
skih in tehničnih projektov radia in televizije, pri odločanju, kaj in koliko v tem 
trenutku zmoremo in za kakšno ceno. Sedanja razprava nedvomno prispeva 
k temu. Vsekakor pa bi morali upoštevati, da so mnoge večje in bolj razvite 
RTV doma in po svetu deležne sistematične in nemajhne družbene pomoči. 
Storiti je torej treba vse, da naša RTV ne bo obsojena na. zaostajanje. 

Vsa odprta vprašanja nadaljnjega vsebinskega in tehničnega razvoja RTV 
bodo morala biti pretehtana in tudi upoštevana pri bližnjem snovanju srednje- 
ročnega načrta razvoja Slovenije. Prav tako pa bo morala biti pozornost sestav- 
ljal cev tega plana obrnjena tudi k drugim informativnim sredstvom. Dobiti 
moramo realen program razvoja in potreb vseh informativnih sredstev, sicer 
se bomo znova vračali k tem temam in h kratkoročnim parcialnim rešitvam. 
V skladu z dejavnostjo z razpoložljivimi sredstvi bo treba sestaviti prioritetni 
vrstni red vlaganj, da bi tako lahko v najkrajšem času in brez večjih motenj 
uspešno realizirali najaktualnejše naloge. Med nujnimi opravili je treba izbrati 
najnujnejša. 

Prihodnja gradiva naj bi tudi bolj določno pokazala in opredelila nosilce 
financiranja posameznih projektov. Samo tako se bo moč izogniti zavlačevanju 
in prelaganju odgovornosti in bremen. 

Izvršni svet meni, da je treba v programskih zasnovah razvoja RTV še po- 
sebej poskrbeti za ustrezno mesto in razvijanje lokalnih radijskih postaj in 
lokalnih TV študijev, ki naj v skladu s politiko policentrizma omogočijo večjo 
participacijo posameznih slovenskih območij v radijskem in TV programu. Prav 
tako čakajo slovensko RTV posebne naloge pri nadaljnjem razvijanju njene 
kulture, politične in vzgojnoizobraževalne vloge, k čemur bi bilo koristno še 
bolj kot doslej ustvarjalno pritegniti vse neposredne zainteresirane dejavnike. 
Celotno programsko usmeritev na tem področju bo morala RTV soočiti z raz- 

7* 
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vojnimi in konkretnimi programi samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo, 
vzgojo in izobraževanje ter raziskovalno delo. Taka zasinova bo zahtevala naj- 
tesnejšo delovno povezavo in skupno odgovornost RTV Ljubljana in samo- 
upravnih interesnih skupnosti za omenjena področja družbenih dejavnosti. Pri 
tem bi se morah vsi sodelujoči zavedati dejstva, da je nekatere naloge, ki si jih 
je naša družba postavila prav na teh področjih, naj posebej opozorim na vzgojo 
in izobraževanje, mogoče uresničevati prvenstveno s pomočjo najsodobnejših 
tehničnih in komunikacijskih sredstev, med temi tudi s pomočjo RTV. 

Izvršni svet se je posebej zaustavil ob informaciji pri problemih, ki onemo- 
gočajo posredovanje slovenskega T V programa na območja, kjer živi naša 
manjšina. Poudaril je, da je treba ta vprašanja čimprej ugodno rešiti. Nemu- 
doma moramo storiti vse, da bi Avstrija zagotovila ustrezno pokrivanje sloven- 
skega območja avstrijske Koroške z našim TV programom, prav tako pa bi se 
morali temeljito lotiti tudi vseh ostalih odprtih vprašanj v zvezi s tem. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na uvodne besede generalnega direktorja RTV Ljubljana tovariša Janeza Vipot- 
nika o objektivnosti programa in vsebine tega programa bi želel spregovoriti 
nekaj besed. Za to sem se odločil zaradi tega, ker se V zadnjem času ob nekih 
zelo aktualnih razvojnih področjih našega gospodarstva, posebno elektrogospo- 
darstva, razvijajo razprave, katerih naša RTV ne spremlja dovolj objektivno 
oziroma ne prikazuje obeh strani. 

Samo primer: gradimo nuklearno elektrarno Krško, RTV Ljubljana pa do 
danes ni dala nikakršnih podatkov naši javnosti glede neusklađenosti investij- 
skih programov. Zato se v naši javnosti pojavljajo zelo nasprotna stališča, ki 
nimajo ničesar opraviti z objektivnostjo' in strokovnostjo. 

Enak primer je s Šoštanjem IV. RTV Ljubljana je prikazovala v nekaj 
oddajah tehniko gradnje in popravila okvare na agregatu III, ni pa ničesar do 
danes storila, da bi javnost objektivno obvestila o gradnji agregata IV. Mislim, 
da nezadostna angažiranost RTV Ljubljana na tem področju in pri teh vpraša- 
njih ni v interesu razvoja slovenske družbe in njene informiranosti. Zato 
mislim, da je nujno, da se tudi ta del programa RTV Ljubljana v kompleksnosti 
objektivira. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? (Nihče.) Ker je razprava končana, 
predlagam zboru, da sprejmemo naslednji sklep. 

Razprava o položaju in razvoju radia in televizije v Sloveniji je pokazala 
na izredno pohtično-informativno, kulturno, umetniško, izobraževalno in za- 
bavno pomembnost tega medija, ki je postal v dosedanjem razvoju največja 
kulturna ustanova v Sloveniji in tako tudi soodgovoren za razvoj kulturnega 
in drugega ustvarjanja. 

Izvršni svet naj na podlagi predloženega gradiva organizira razpravo v vseh 
tistih organizacijah, ki združujejo tvorce programov zavoda, in v drugih organi- 
zacijah, zlasti v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so nosilke kulturne, 
izobraževalne in druge politike v Sloveniji, ter nato v sodelovanju z zavodom 
RTV, republiško konferenco SZDL, samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
zavodom za planiranje in drugimi zainteresiranimi organizacijami pripravi do- 
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kument o nadaljnjem razvoju radia in televizije v Sloveniji in ga predloži 
skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Pri tem naj upošteva tudi oceno in pripombe izvršnega sveta, pristojnih 
odborov republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora in razpravo na seji 
zborov. 

Kdor je za ta sklep, prosim, naj dvigne roko ! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep 
sprejet. 

Sledi 4. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za pro- 
sveto in kulturo in zakonodaj no-pr avn a komisija. Zeli kdo besedo? Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da je potrebno 
spremeniti zakon o osnovni šoli ne le zaradi tega, da bi sedanji zakon o osnovni 
šoli formalno uskladili z ustavo in drugimi zakoni, temveč tudi zaradi tega, ker 
nam postaja vse bolj jasno, da naša šola ne more biti ideološko nevtralna in 
živeti neko svoje življenje izven časa in prostora. 

Pozdravljam predloženi osnutek zaradi tega, ker predstavlja napredek v 
povezovanju med šolo in življenjem. Zaenkrat se ta povezava imenuje svet 
staršev, prepričan pa sem, da bo sčasoma dobil tako imenovani svet staršev 
še širšo razsežnost, posebno na kmetijskem podeželju, kjer se tudi vsa kul- 
turno-prosvetna dejavnost razvija tako rekoč v šoli oziroma iz nje. Torej nismo 
zadnja leta zaman poudarjali, da je že v osnovni šoli treba začeti spodbujati 
mladino za tvorno kulturno udejstvovanje. Kjer se je mladina že v šoli ogrela 
za kulturno dejavnost, sodeluje pri njenih kulturnih akcijah tudi pozneje. Sveti 
staršev, ki so se že marsikje močno uveljavili, ne pomenijo le eno izmed oblik 
povezovanja staršev s šolo zaradi otrok, temveč tudi povezovanje obojih staršev 
in otrok za te akcije, predvsem kulturne, ki se odvijajo pod okriljem šole. 

Sveti staršev postajajo tako organi, ki sicer razpravljajo predvsem, o notra- 
njih problemih šole, o vzgojno-izobraževalnem delu, o referendumih za samo- 
prispevek za gradnjo šolskega prostora, ne nazadnje pa tudi o kulturnem delu. 
Naj v dokaz svojih informacij omenim le velik prispevek šol k proslavam oblet- 
nic kmečkih uporov. V Sloveniji skoraj ni bilo sole, ki se Jie bi odzvala razpisu 
o likovnem upodabljanju motivov iz kmečke vojne. Ponekod bodo v kratkem 
že drugič z novimi deli odprte razstave šolskih risb na to temo'. To dokazuje, 
da postaja naša šola vse bolj angažirana in zato potrebuje zakon, kakršen nam 
je v osnutku predložen, zakon, ki to angažiranost med drugim omogoča tudi na 
ta način, da osnovno šolo upravljajo ne le člani delovne skupnosti oziroma njeni 
delegati, kjer gre za številčno močan kolektiv, temveč tudi delegati družbene 
skupnosti in delegati staršev. Sola postaja tako še bolj ljudska in s tem pravilno 
angažirana. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovaršiice in tovariši! 
Strinjam se s predlogom, da upravljajo osnovne šole poleg delavcev šole 

in delegatov družbene, skupnosti tudi starši. Ker pa imamo primere, da obi- 
skujejo osnovno šolo učenci iz polovice občin Slovenije, kot je to primer vzgoj- 
nega zavoda Veržej, menim, da bi se morala za take zavode dovoliti izjema glede 
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formiranja sveta staršev, čeprav je pravilno, da imajo taki šolski zavodi kon- 
takte s starši svojih gojencev. Nuditi bi morali možnost občasnega posvetovanja 
v določenih centrih, kar ne povzroča prevelikih stroškov. 

Ker gre za precej veliko število učiteljic, ki so se po sodelovanju v NOB 
posvetile učiteljskemu poklicu, pa glede na družinske razmere niso mogle dokon- 
čati študija, se povsem strinjam s predlogom, <ia lahko ostanejo na svojih 
delovnih mestih, če imajo najmanj 25 let delovne dobe. 

Predlagam pa, da se določi, da lahko ostanejo na svojih delovnih mestih 
tudi učitelji, če imajo prav tako najmanj 25 let delovne dobe. Zaradi dosedanjih 
zahtev glede dopolnilnega študija smo namreč precejšnje število učiteljev že 
izgubili in s tem poslabšali stanje v šolstvu. Treba se je pač zavedati, da pri- 
manjkujejo učitelji najbolj v krajih, ki so oddaljeni od centrov, oziroma na 
najmanj razvitih področjih, kjer bi rabili najbolj kvalitetne učitelje. Na osnovni 
šoli v Bučkovcih, to je najbolj nerazvit kraj v ljutomerski Občini, manjka kar 
pet učiteljev. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Predlagam 
sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi zakona naj upošteva 
predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih, ter predloge, 
dane v razpravi na seji zbora. Ste za tak sklep? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

5. točka dnevnega reda je usklajevanje predloga zakona o pogojih 
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Obveščam vas, da smo predlog zakona sprejeli v drugačnem besedilu kot 
gospodarski zbor. Republiški zbor je sprejel predlog zakona v besedilu, ki ga 
je predložil izvršni svet, gospodarski zbor pa je k 8. členu sprejel amandma, 
da se letnica 1. 1. 1970 nadomesti z letnico 1. 1. 1966. 

Pismo predsednika gospodarskega zbora ste prejeli. V smislu 313. in 314. 
člena poslovnika skupščine smo dolžni sporno besedilo ponovno obravnavati. 

Stališče našega odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo vam je znano, prav tako tudi stališče zakonodajno-pravne komisije. 
Poročila ste prejeli skupno z gradivom za preteklo sejo. 

Začenjam torej ponovno razpravo. Kdo želi besedo? Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Ne želim izkoriščati vašega časa, 
vendarle pa imam za svojo dolžnost, da povem, v čem je verjetno razlog, da 
je prišlo do različnega izglasovanja teksta zakona. Zaradi hkratnega obrav- 
navanja tega zakona v obeh zborih in ker je gospodarski zbor takrat zasedal 
v poslopju izvršnega sveta, ni bilo mogoče enako obširno interpretirati razloge, 
zaradi katerih izvršni svet sam ni predlagal daljše retroaktivne veljavnosti in je 
zadržal veljavnost s 1. januarjem 1970, to je predlog, kakršen je bil dan in 
tudi v tem zboru izglasovan. 

Mislim, da ni potrebno, da vam ponovno prikličem v spomni razloge, ki 
sem jih takrat pred tem zborom navedel in ki so v osnovi vodili izvršni svet 
k temu, da se ni opredelil za podaljšano retroaktivno dejavnost. Moram reči, 
da smo še vedno prepričani, da bi zakon predpisoval nekaj, kar v letu 1966 ni 
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bilo predpisano in ki bi zahteval od državljanov nekaj, česar niso storili, čeprav 
so takrat po tedaj veljavnih zakonih pravilno ravnali. Mislimo, da naj bi se 
republiški zbor po današnji razpravi o tem predlogu zakona ponovno opredelil 
za 1. januar 1970. leta. 

Moram reči, da dvomim, da bi bil zakon v takšnem besedilu, kakor vam 
je bil zdaj predložen, potrjen pred ustavnim sodiščem, če bi prišlo do ustav- 
nega spora. Namreč če ga bi retroaktivno uveljavili še za štiri leta. Mislim, 
da smo z naše strani napravili napako, ker smo ta element premalo poudarili 
pred gospodarskim zborom. Ce bi se po današnji razpravi odločili, da zaradi 
posebnega družbenega interesa moramo sprejeti daljšo retroaktivnost, vse od 
1966. leta, bi bilo verjetno potrebno, da bi v tem zboru razpravljali tudi o 
posameznih določbah takega zakona in videli, ali je treba res ves zakon retro- 
aktivno uveljavljati do 1966. leta ali pa samo njegove posamezne določbe. 

Pred tem zborom sem že rekel, da izvršni svet ne nasprotuje predlaganemu 
amandmaju, da se retroaktivnost uveljavi, da pa iz dolge vrste razlogov, ki 
sem jih takrat navedel, izvršni svet sam tega ni storil, ker se zaveda številnih 
težav, ki bi jih taka retroaktivnost povzročila. 

Naj še enkrat podčrtam tudi to, da besedilo nove ustave krepi pravno 
varnost državljanov in praktično le izjemoma dovoljuje retroaktivnost. Zato 
ponovno poudarjam, da bo treba pri podaljšanju retroaktivnosti od 1970. leta 
na 1966. leto posebej podčrtati, v čem je izreden družbeni pomen, ki zahteva 
povečanje retroaktivnosti. Zato bi rekel, da se v interesu, da se ta zakon ven- 
darle čimprej sprejme, ponovno odločimo za tekst, za kakršnega smo se na 
zadnjem zasedanju tega zbora že odločili. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Torej lahko preidemo na glasovanje. Glasujmo z dviganjem rok, in sicer 

o tem, ali smo za to, da ostanemo pri prvotni odločitvi, kakršno je naš zbor že 
sprejel glede tega zakona. Kdor je za to, naj dvigne roko! (Večina dvigne roko.) 
Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) Ugotavljam, da je z 
večino glasov sprejet predlog, da ostane v zakonu letnica 1. 1. 1970. 

Za primer, če bi ostali po razpravi v gospodarskem zboru neusklađeni, 
predlagam, da v komisijo, ki bo obravnavala sporno vprašanje, izvolimo na- 
slednje poslance: Lojzko Stropnik, Janka Cesnika in Mirka Jermana. Ste za 
to? (Da.) 

6. točka dnevnega reda je predlog zakona o samoupravni stano- 
vanjski skupnosti. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za urba- 
nizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna 
komisija. Prejeli ste poročila teh teles. Poleg tega ste prejeli tudi poročilo komi- 
sije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delov- 
nih organizacijah. 

Kdo želi besedo? Dr. Miro Saje. 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S predlogom zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti uresničujemo načela, 
ki jih glede samoupravnega organiziranja stanovanjskega gospodarstva vsebuje 
resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in določbe pravkar 
sprejete republiške ustave. 
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Osnovna prvina predlaganega zakona je v tem, da v celotni stanovanjski 
dejavnosti, in ne samo v nekaterih njenih področjih, uveljavljamo pravico in 
možnost, da združeno delo uveljavlja svoj interes in da neposredno usmerja in 
odloča o razvoju te dejavnosti. Ta zakon nam omogoča enotno zasnovano orga- 
nizacijo družbenega vpliva v stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog zakona povzema temeljna, z ustavo dana načela in je osnovni okvir 
organizacije stanovanjske skupnosti. Predlagatelj je upošteval tako pripombe 
k osnutku zakona kakor tudi nekatere temeljne rešitve, ki so se že uveljavile 
v praksi v dosedanjem procesu ustanavljanja stanovanjskih skupnosti. Ob koncu 
januarja smo namreč imeli stanovanjske skupnosti ustanovljene že v 40 občinah, 
hkrati pa smo bili priča intenzivne dejavnosti za ustanovitev teh skupnosti 
tudi že v ostalih občinah. 

Zakon je zadržal obvezno tridelno strukturo stanovanjske skupnosti, izha- 
jajoč pri tem iz načela specifičnega interesa in njegove lokacije. Pomembno za 
predlog zakona je tudi, da jasno opredeljuje ustanovitelje skupnosti in obenem 
omogoča, da pod pogoji, določenimi z zakonom in samoupravnim sporazumom, 
lahko postanejo člani stanovanjske skupnosti tudi drugi dejavniki, na primer 
gradbena operativa, sklad za urejanje zemljišč in podobno. 

Solidarnostnemu stanovanjskemu skladu kot posebni samoupravni enoti 
stanovanjske skupnosti bo po predlogu zakona omogočeno, da sam nastopa kot 
investitor za gradnjo stanovanj v smislu zakona o družbeni pomoči v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Za razliko od osnutka uvaja predlog zakona zvezo sta- 
novanjskih skupnosti in ne republiško stanovanjsko skupnost. Zato zakon več 
ne določa pristojnosti te skupnosti, ampak bodo te naloge določile stanovanjske 
skupnosti s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi zveze stanovanjskih skup- 
nosti. 

Zakon poleg organizacije tudi določa, katera temeljna razmerja med usta- 
novitelji mora samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti vsebovati. Na 
samoupravnem sporazumu leži namreč vsa teža oblikovanja vsebinsko novih 
odnosov znotraj stanovanjskega gospodarstva. Ker smo sredi intenzivne druž- 
bene akcije za ustanovitev stanovanjskih skupnosti in za njihovo družbeno 
afirmacijo1, predlagam, da predlog zakona sprejmete. 

Predsednik Miran G osi ar: Kdo želi besedo? (Nihče.) Nikogar ne 
vidim. Torej, prehajamo na glasovanje. Najprej o amandmajih. Vzemite, pro- 
sim, poročilo odbora za urbanizem in njegovo dodatno poročilo ter poročilo in 
dodatno poročilo zakonodaj no-pravne komisije. Najprej imamo nekaj nespornih 
amandmajev, in sicer odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo k 2. členu, 7. členu (dodasta se nova 7. a in 7. b člen), k 11. členu, 
12. členu, 13. členu, prvemu odstavku 23. člena, k 26. členu in k 28. členu. 

Ali se izvršni svet strinja s temi amandmaji? (Da.) Zakonodajno-pravna 
komisija tudi? (Da.) 

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

Tako so amandmaji odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo k naštetim členom sprejeti. 

Sledi glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije, ki so prav 
tako nesporni: k 1. in 7. členu. Imate ju v poročilu zakonodajno-pravne komisije. 

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



68. seja 105 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komsiije k 1. in 7. 
členu sprejeti. 

Sledi glasovanje o spornem amandmaju komisije enotnega zbora de- 
lovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah, in 
sicer k četrti alinei 13. člena. Imate ga v poročilu komisije za razvoj samo- 
upravnega prava, vendar se niti odbor niti zakonodajno-pravna komisija ne 
strinjata z njim. Kaj pa izvršni svet? (Se tudi ne strinja.) 

Glasujmo o tem amandmaju. Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (Nihče.) 
Je kdo proti? (Večina poslancev glasuje proti.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Amandma komisije enotnega zbora torej ni sprejet. 
Sedaj sledi še glasovanje o amandmaju k 23. členu. Tudi ta amandma 

je dala komisija enotnega zbora delovnih skupnosti, vendar se zopet ne stri- 
njajo niti odbor niti zakonodajno-pravna komisija niti izvršni svet. Ali je 
kdo za ta amandma? (Nihče.) Je kdo proti? (Večina poslancev glasuje proti.) 
Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) Amandma torej ni sprejet. 

Glasujmo še o amandmaju k 23. členu v besedilu, ki ga predlaga v dodat- 
nem poročilu odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo! Kot sem rekel, je to na koncu dodatnega poročila odbora. Zakonodajno^ 
pravna komisija se strinja, izvršni svet tudi. Kdor je za ta amandma odbora, 
naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Amandma odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo k 23. členu je sprejet. 

Sedaj imamo še drugi odstavek 23. člena; tu se odbor ne strinja z amand- 
majem zakonodajno-pravne komisije in vztraja pri amandmaju, ki je naveden 
v poročilu odbora z dne 20. februarja. Torej gre za spor z zakonodajno-pra v- 
no komisijo. Tovarišica Stropnikova pravi, da zakonodajno-pravna komisija 
ne vztraja pri svojem amandmaju. 

Izvršni svet podpira amandma, ki ga je formuliral na strani 3 odbor za 
urbanizem. 

Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Amandma je sprejet. 

, Sedaj ko so vsi amandmaji izčrpani, glasujmo še o predlogu zakona o 
samoupravni stanovanjski skupnosti v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti je sprejet. 

7. točka dnevnega reda je osnutek zakona o rudarstvu. 
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za 

proizvodnjo in blagovni promet, ki je dal poročilo, ter odbor za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala skupno poročilo. 

Uvodno poročilo ima Andrej Grahor, republiški podsekretar za gospo- 
darstvo. 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
To bo samo kratka informacija. Zadeve s področja rudarstva je urejal temeljni 
zakon o rudarstvu iz leta 1966 in republiški zakon o rudarstvu iz leta 1969. 
Na podlagi 12. točke 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev je z 31. 12. 1971 prenehal veljati temeljni zakon o rudarstvu, razen 
določb, ki se nanašajo na varstvene ukrepe, vojaške objekte in. na interese na- 
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rodne obrambe. Še naprej pa se uporablja republiški zakon, vendar ga je 
bilo treba uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1973. 

V osnutku zakona o rudarstvu, ki kompleksno ureja raziskovanje in iz- 
koriščanje vseh vrst rudnin, so v glavnem sprejete tiste določbe temeljnega 
zakona o rudarstvu in republiškega zakona o rudarstvu, ki ustrezajo seda- 
njemu razvoju. V osnutku zakona so samo glavne določbe, ostale pa bodo v 
spremljajočih predpisih. Tako osnutek zakona o rudarstvu opredeljuje, katere 
rudnine so kot naravno bogastvo pod posebnim družbenim varstvom, orga- 
nizacije združenega dela, ki se smejo ukvarjati z raziskovanjem ali izkorišča- 
njem rudnin — vendar le na podlagi dovoljenja za to pristojnega upravnega or- 
gana, pristojnost republiškega ter občinskega upravnega organa, pristojnega 
za rudarstvo'. Republiški upravni organ, pristojen za rudarstvo, izdaja do- 
voljenje za raziskovanje ali izkoriščanje vseh vrst rudnin pod zemljo ter 
za raziskovanje in izkoriščanje za družbo pomembnih rudnin na površini. 
Občinski upravni organ, pristojen za rudarstvo, pa izdaja dovoljenje za 
raziskovanje ah izkoriščanje ostalih rudnin na površini, tistih, ki spadajo 
pod nadzor inšpekcije dela, tehnično dokumentacijo1, na podlagi katere mora 
in sme organizacija združenega dela izvajati dela pri raziskovanju ali iz- 
koriščanju rudnin, pravico do nekaterih rudarskih projektov, ki je vnaprej 
zahtevana zato, da se zagotovi kar največja varnost pri delu, smotrno in racio- 
nalno raziskovanje ali izkoriščanje rudnin ter varstvo okolja, določa pogoje, 
pod katerimi smejo občani in nekatere pravne osebe pridobitvati nekatere 
rudnine za lastne potrebe, pogoje pod katerimi sme občan pridobivati nekatere 
rudnine v obrtne namene, in pristojnost republiške rudarske inšpekcije, ki 
nadzira izvajanje varstvenih in tehničnih ukrepov pri raziskovanju ah izko- 
riščanju rudnin. Njeno območje je ostalo v glavnem nespremenjeno. Povečuje 
njen nadzor nad izvajanjem tehničnih ukrepov pri raziskovanju in izkorišča- 
nju mivke, peska, gramoza, lončarske in opekarske gline ter nekaterih rud- 
nin na površini, kar s sedanjimi predpisi ni bilo urejeno. Inšpekcija dela pa 
naj bi nadzirala varstvene ukrepe pri površinskem raziskovanju in izkoriščanju 
tistih rudnin, kjer opravlja republiška rudarska inšpekcija samo nadzor 
nad izvajanjem tehničnih ukrepov. Predvidevamo, da bi po upoštevanju vseh 
pripomb iz komisij in zborov lahko bil predlog zakona pripravljen tako, da 
bi ga še ta sklic skupščine sprejel na zadnjem zasedanju. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, pred- 
lagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o rudarstvu se sprejeme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi zakona naj upošteva 

predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. Se strinjate 
s tem sklepom? (Da.) 

Sklep o sprejemu osnutka zakona o rudarstvu je sprejet. 

8. točka dnevnega reda je osnutek zakona o ureditvi nekaterih 
vprašanj s področja varnosti železniškega prometa. 

Tudi tu je predlagatelj izvršni svet. Osnutek so obravnavali odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet, odbor za družbenopolitični sistem in notra- 
njo politiko, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin. 

Kdo želi besedo? Andrej Grahor. 
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Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Po prejšnji zakonski ureditvi je jugoslovanski temeljni zakon o graditvi 

železnic in o prometu in varnosti na železnicah iz leta 1965 enotno urejal 
vprašanje varnosti prometa na železnicah za vse območje Jugoslavije. Repu- 
bliških zakonov s tega področja ni bilo. 

Ze s sprejetjem ustavnih amandmajev k ustavi Jugoslavije in toliko 
bolj po sedaj že sprejeti zvezni ustavi pa federacija ureja na področju želez- 
niškega prometa le še osnove varnosti, vse ostalo pa je v pristojnosti republik. 
V skladu z ustavno spremembo je bil junija 1973 sprejet zvezni zakon o 
osnovah varnosti železniškega prometa. S tem zveznim zakonom je bilo dolo- 
čeno, da republike posamezna vprašanja s področja varnosti v celoti rešujejo 
s svojimi predpisi. 

Zakon, ki ga danes obravnavate, zato ureja varnost prometa na industrij- 
skih železnicah in industrijskih tirih, rekonstrukcije prog, progovnih naprav, 
objektov, tirničnih vozil ter industrijskih železnic in industrijskih tirov in 
vprašaje inšpekcije železniškega prometa. 

V skladu z navedenim zakonom zajema tudi določila o varnem in neovi- 
ranem prometu na križanjih cest z železniško progo. Zakon je sicer precej 
podroben, vendar ne obravnava v celoti vseh situacij. Menimo namreč, da 
podrobnejših tehničnih predpsiov ne gre uvrščati v zakon, ker spadajo v pred- 
pise, ki jih izdajajo izvršni svet skupščine in pristojni upravni organi. Taki 
so tudi podrobnejši predpisi o tehnični izvedbi in varni ureditvi križanja 
železniške proge s cesto in pa predpisi o tehničnem pregledu signalno-varnost- 
nih in telekumunacijskih naprav ter tirničnih vozil in protitipov teh vozil 
na jugoslovanskih železnicah in industrijskih tirih. 

Predloženi zakonski osnutek pa poskuša v celoti urediti varnost pro- 
meta na industrijskih železnicah in industrijskih tirih ter inšpekcijo želez- 
niškega prometa. 

Predlagani osnutek zakona ne zajema posebnih določil o rekonstrukciji 
proge, progovnih naprav, objektov in tehričnih vozil na jugoslovanskih želez- 
nicah, na industrijskih železnicah in industrijskih tirih, ampak le izrecno 
opozarja, da tudi za te objekte velja v naši republiki že sprejeti zakon o 
graditvi objektov. Dodaja le jasno razmejitev, da se za rekonstukcijo ne šte- 
jeta obnova in zamenjava progovnih naprav ter tirničnih vozil. 

Predpisi o križanju železniških prog s cestami so bili urejeni deloma 
v zveznem zakonu, deloma pa v republiškem zakonu o javnih cestah. Menimo 
da spadajo v zakon, katerega osnutek danes obravnavate. Čeprav gre za 
tehnična določila, pa ta nujno' deloma posegajo tudi v ekonomsko razmerje. 
Ta del bo v bodoče urejen s sporazumom, kot to nakazuje tudi 21. člen 
osnutka. 

Pričakujemo, da bodo samoupravne interesne skupnosti, ki se snujejo na 
področju prometa, ustanovile tudi svojo skupno organizacijo, na primer zvezo 
samoupravnih interesnih skupnosti in da bo nato v okviru tako organizirane 
svobodne menjave dela mogoče s samoupravnimi sporazumi urediti tudi ta 
vprašanja. Do takrat pa naj bi ta zakon določal tudi ekonomska vprašanja. 

Se bolj jasno posega zakon v ekonomska vprašanja s prehodnimi in konč- 
nimi določbami, konkretno s členi 36, 37 in 38. Člena 36 in 37 razmejujeta 
že navedena vprašanja o vzdrževanju cestnega prehoda prek železnice oziroma 
železniške infrastrukture na cestnem prehodu ter vseh potrebnih znakov. 
Prav gotovo bo o teh v bodoče odločal sporazumi. Do ustanovitve samouprav- 
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nih interesnih skupnosti in njihove zveze pa bomo še rabili zakonsko dolo- 
čilo, ki je prav zato razvrščeno med prehodne določbe. Enako prehodno naravo 
ima tudi določilo 38. člena, s katerim predlagamo, da do samoupravne 
ureditve vprašanja ostanejo v veljavi pristojnosti izvršnega sveta skupščine, 
da da ah odreče soglasje k ukinitvi določene proge ali dela proge, za katero 
je železniško gospodarstvo ugotovilo, da je postala nerentabilna. Očitno gre 
za vprašanja, o katerih bodo po ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
odločali uporabniki železniškega prometa, ki bodo obenem s svojo odločitvijo 
o morebitnem nadaljnjem delovanju nerentabilne proge sklenili tudi spora- 
zum o pokrivanju razlike pri stroških. 

Do samoupravnega organiziranja uporabnikov na tem področju pa mora 
ostati v veljavi sedanja ureditev, ki predvideva, da to nalogo opravlja izvršni 
svet. Ker s tem zakonom nadomeščamo zakon o organih za opravljanje dolo- 
čenih zadev s področja železnic v SR Sloveniji, ki je doslej urejal vprašanje 
nerentabilnih prog, mora biti tudi izrecno določeno, da ostanejo določila glede 
nerentabilnih prog v veljavi. Pravna praznina, ki bi sicer nastala, bi lahko vo- 
dila do težko rešljivih problemov. 

Inšpekcija železniškega prometa je bila v celoti urejena v prejšnjem 
zveznem temeljnem zakonu. Novi zvezni zakon te pristojnosti ni več imel 
in inšpekcije ni uredil, ker po ustavnih določbah za izvrševanje zveznih zako- 
nov ureja ta zakon samo osnove varnosti prometa, republike same pa urejajo 
delovanje inšpekcij, tako glede izvajanja zveznega zakona kot glede izvaja- 
nja republiških zakonov in drugih predpisov. 

Zato ta osnutek vsebuje poglavje o inšpekciji železniškega prometa. Ta 
določila so že usklađena z osnutkom republiškega zakona, ki bo širše urejal 
delovanje vseh inšpekcij v Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlagam sklep: 
1. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti 

železniškega prometa se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi zakona naj upošteva 

predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. Ste za ta 
sklep? (Poslanci se strinjajo.) Sklep je sprejet. 

9. točka dnevnega reda je osnutek zakona o dajanju poroštva 
SR Slovenije, za obveznosti organizacij združenega dela pri določenih tujih po- 
sojilih. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun predlaga, da 
bi v smislu 294. člena poslovnika osnutek obravnavali v zadnji fazi, to se 
pravi kot predlog. Ah je kdo proti temu? (Ne.) Torej ste za to, da se obrav- 
nava v zadnji fazi kot predlog? (Poslanci se strinjajo.) 

Izvršni svet je za to? (Je.) Zakon sta obravnavala odbor za finance in 
proračun in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njihova poročlia. 

Kdo želi besedo? Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Sem za ta zakon in tudi 
za to, da ga danes sprejmemo, samo rad bi vedel, ali je ta zakon v znamenju 
dogovora v medrepubliških komitejih, ki bo obvezoval vse republike, da 
tak zakon sprejmejo, ah je to poštena pobuda naših posojilojemalcev, da 
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enkrat za vselej razčistimo vprašanje, kdo je plačnik za posojilo, ki ga najame 
organizacija združenega dela. Ce te discipline ne bomo. vpeljali in bo pred- 
vsem organizacija združenega dela imela zagotovljena svoja ali bančna sred- 
stva za najemanje tujega posojila, potem nam preti, da bomo iz še nelikvidi- 
rane izvenproračunske bilance federacije dobili novo izvenproračunsko bilan- 
co federacije. Zato bi prosil samo za pojasnilo, ali je to v smislu dogovora v 
medrepubliških komitejih ali pa je to čisto naša pobuda. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Tovariš Florjančič, 
boš odgovoril? Besedo ima tovariš Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakon, ki ga sprejema skupščina Socdalsitične republike Slovenije, ureja 
notranje odnose v okviru Socialistične republike Slovenije. Lahko dam za- 
gotovilo, da je pri vseh posojilih, ki so se sprejemala po sprejemu ustavnih 
amandmajev, izpeljana enaka procedura, to je, da mora ob dajanju garan- 
cije federacije izdati ustrezno garancijo tudi pokrajinska skupščina oziroma 
skupščina socialistične republike, v kateri je objekt, ki se financira iz tujih 
posojil. Sam zakon seveda ureja proceduro priprav. V vsakem primeru pa tudi 
po novi ustavi SFRJ in ustavi Socialistične republike Slovenije, ki je danes na 
dnevnem redu, daje končno ratifikacijo s svojim odlokom oziroma sklepom 
skupščina Socialistične republike Slovenije, kar je pogoj za sprejem garancije 
s strani skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo (Ne.) Glasujmo o predlogu zakona. 
Kdor je za zakon, naj prosim glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon o dajanju poroštva SR Slovenije za obveznosti 
organizacij združenega dela pri določenih tujih posojilih sprejet z večino 
glasov. 

Predlagam, da nadaljujemo sejo, in sicer s točkami iz predvidenega dru- 
gega dela našega današnjega dnevnega reda, to se pravi, da gremo na 19. 
točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje indu- 
strijskega projekta Livarna železa in temprnih litin, s prilogami. 

Skupščini SR Slovenije predlaga v soglasje ta zakon zvezni izvršni svet v 
smislu 4. točke XXXIV. amandmaja ustave SFRJ. 

Predlog zakona sta obravnavala komisija za vprašanja mednarodnih 
odnosov, ki predlaga odlok o soglasju in zakonodajno-pravna komisija. Izvršni 
svet se s predlogom strinja. 

Zeli kdo besedo? Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Če bi dobil odgovor na 
poslansko vprašanje, ki je danes na dnevnem redu, mi ne bi bilo treba inter- 
venirati pri dajanju soglasja za ta zakon. Pred dvema mesecema smo ravno 
tako dali soglasje za posojilo, ki je znašalo okoli 59 milijonov dolarjev, in 
takrat sklenili, da zahtevamo poroštvo avtonomne pokrajine Vojvodine. Do 
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danes še ne vem, ali smo to poroštvo sprejeli ali pa smo čisto enostavno na 
slepo glasovali. Danes smo spet v taki situaciji. Izvršni svet Slovenije je 
mnenja, da naj skupščina Socialistične republike Slovenije s posebnim aktom 
opozori na potrebo, da SAP Vojvodina in Socialistična federativna republika 
Jugoslavija skleneta posebno pogodbo, s katero bi se SAP Vojvodina zavezala, 
da takoj nadomesti zvezi vsa morebitna izplačila iz naslova garancije, če bi 
prišlo do tega, da niti investitor niti njegova poslovna banka ne bi izpolnila 
obveznosti. Kolikokrat smo to že kritizirali, pa še sedaj te stvari ne tečejo tako, 
kot bi bilo treba. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje? Se kdo želi besedo? Prosim, tovariš 
Florjančič! 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci ! Predlagam, da tovarišu poslancu preberem odgovor na poslansko vprašanje. 

Predsednik Miran Goslar: V redu. 

Jože Florjančič: Po sprejetju sklepa republiškega zbora skupščine 
SR Slovenije, s katerim se predlaga, naj SFRJ sklene s SAP Vojvodino regres- 
no pogodbo, je republiški sekretariat za finance večkrat urgiral pri zveznih 
organih glede te pogodbe. Republiškemu sekretariatu za finance so predstavniki 
zveznega sekretariata za finance sporočili, da je podpis pogodbe o prevzemu ma- 
terialnih obveznosti med federacijo, Socialistično avtonomno pokrajino Voj- 
vodino in Socialistično republiko Srbijo v postopku. Pričakuje se, da bo 
podpisana v najkrajšem času. 

Menimo*, da je predlog tovariša poslanca tehten, ko se zavzema za takšen 
postopek, da bi bila zakonu o soglasju priložena že tudi regresna pogodba. 

Izvršni svet SR Slovenije se je vseskozi zavzemal, da postane to stalna 
praksa. Zvezni izvršni svet je s svojimi sklepi dne 30. januarja in 6. februarja 
1974 naložil zveznim organom, da k ratifikaciji za projekt livarne železa in 
temprnih litin ter projekt tovarne traktorjev preskrbe potrebno garancijo 
zainteresirane socialistične republike oziroma avtonomne pokrajine. 

Ne glede na to naj še povem, da nas je pokrajinski sekretariat za finance 
Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine obvestil, da je tudi za ta pre- 
vzem obveznosti zunanjega posojila, h kateremu daje skupščina Socialistične 
republike Slovenije danes soglasje, v teku priprava regresne pogodbe. Izvršni 
svet pa je menil, ko je včeraj razpravljal o odloku, ki je sedaj na dnevnem 
redu, da je glede na to, da sistemsko stvar ni do konca razčiščena in postavlje- 
na, pravilno1, da skupščina Socialistične republike Slovenije zagotovi s poseb- 
nim sklepom tudi naknadni podpis te pogodbe med Socialistično avtonomno 
pokrajino Vojvodino in Socialistično republiko' Srbijo ter SFRJ. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro. Še kdo želi besedo? (Ne.) Glasujmo 
o predlogu odloka o soglasju. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Večina poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) Predlog 
odloka o soglasju je sprejet z večino glasov. 

Se strinjate tudi s predlogom izvršnega sveta, ki izhaja iz pisma z dne 
27. 2.? Se strinjate? (Da.) V redu, tudi ta predlog je sprejet. 
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20. točka dnevnega reda je predlog odloka o spremembi odloka o 
določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri 
okrožnih gospodarskih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlagatelj je komisija za pravosodje skupščine SR Slovenije. Želi kdo 
razpravljati o tem odloku? (Nihče.) 

Torej glasujmo! Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila 
sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospo- 
darskih sodiščih sprejet. 

21. točka dnevnega reda so- volitve in imenovanja. 
Imam nekaj predlogov odlokov, in sicer najprej predlog odloka o imeno- 

vanju republiške volilne komisije. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja skupščine SR Slovenije. 

Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Nihče.) 
Glasujmo torej! Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci 

glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 
smoi sprejeli predlog odloka o imenovanju republiške volilne komisije v 
Ljubljani. 

S tem so v volilno komisijo imenovani: za predsednika Janez Šinkovec, za 
namestnika Milan Kosterca, za tajnika dr. Kostja Konvalinka, za namestnika 
Ivan Bitenc, za člana Stane Brežnar, za namestnika Jelka Pečar, za dana 
Frančck Kavč in za namestnika Roman Osterc, za člana Gojmir Komar, za 
namestnika Jernej Vrhunec, za člana Ciril Ribičič, za namestnika Marija 
Metlika-Pavček, za člana Pavel Zupančič in za namestnika Branko Grosek. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnice okrožnega sodišča v Novem 
mestu in izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasujmo o tem predlogu odloka. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor predlog tega odloka 
sprejel. S tem je razrešena dolžnosti Magda Rous, sodnica okrožnega sodišča 
v Novem mestu in hkrati izvoljena za sodnico okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

Glasujmo! Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je pred- 
log odloka sprejet in dr. Ljubo Dernovšek razrešen dolžnosti sodnika okrožnega 
sodišča v Ljubljani s 1. aprilom 1974. leta. 

Sledi predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Ne.) Glasujmo torej o predlogu odloka. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet in je s tem izvoljenih 20 sodnikov 
porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Sledi predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! 
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 



112 Republiški zbor 

Ugotavljam, da smo sprejeli predlog odloka. S tem je izvoljenih 54 sodni- 
kov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

S tem je 21. točka dnevnega reda izčrpana. 

Sledi 22. točka dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
2e prej smo slišali odgovor Jožeta Florjančiča na poslansko vprašanje 

Ivana Krefta. Drugih vprašanj ni bilo. Zeli kdo postaviti novo poslansko 
vprašanje? (Da.) Štefan Sambt. 

Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Izvršnemu svetu bom postavil dve poslanski vprašanji, in sicer: 

Po sredstvih javnega obveščanja smo bih seznanjeni z novioo o prepovedi 
uvoza mesa v Italiji ter nekaterih drugih državah evropske gospodarske skup- 
nosti. Ta ukrep, ki ni prvi v zadnjih letih, bo močno vplival na trg živine v 
Jugoslaviji, saj je znano, da je Jugoslavija tradicionalno možni izvoznik 
mesa v Italijo in da taka prepoved lahko poruši razmerje na trgu živine in 
mesa pri nas. 2e v preteklih letih so podobni ukrepi držav članic evropske 
gospodarske skupnosti močno vplivali na nestabilnost našega tržišča živine in 
prispevali k 'zmanjšanju interesa kmetijskih proizvajalcev za rejo živine. 
Vzreja klavne živine, zlasti goveda, je dolgotrajen proces, ki zahteva poleg 
velikih sredstev tudi stabilne odnose na trgu mesa in živine ter zagotovljen 
odkup po primerni ceni, saj je preorientacija v tej vrsti proizvodnje dolgotraj- 
na in zvezana z velikimi stroški. Zaradi tega utegnejo kasnejše motnje na 
trgu živine in mesa povzročati zmanjšanje interesa za vzrejo živine, kar bo 
imelo prav gotovo trajne posledice za živinorejsko proizvodnjo in za založenost 
trga z mesom. Glede na to vprašujem izvršni svet: 

1. Kakšne ukrepe namerava spričo tega predlagati skupščini SR Slovenije, 
da se odnosi z državami uvoznicami mesa, zlasti z Italijo, uredijo na podlagi 
spoštovanja medsebojnih pravic in interesov in da se v bodoče preprečijo 
taki enostranski ukrepi posameznih držav. 

Kakšne ukrepe misli sprejeti ali predlagati izvršni svet za to, da se omihjo 
posledice zmanjševanja izvoza živine in mesa in da se tako stabilizira trg 
z živino. O tem je sicer v današnjem Delu nekaj objavljeno, vendar bi rad 
bolj konkreten odgovor, in to po možnosti že na današnji seji zbora. 

2. Kot drugo pa sprašujem, kje so vzroki, da se tako. počasno rešuje 
korekcija cen mleka in kdaj je predvideno1, da bo dokončno sprejet odlok o 
ceni tega kmetijskega proizvoda. 

Ker sta ti dve vprašanji povezani, prosim, da tudi na to vprašanje dobim 
odgovor. 

Predsednik Miran Goslar: Še kakšno poslansko vprašanje? (Ne.) 
Prosim! Odgovarja tovariš Milovan Zidar. 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je na včerajšnji seji obravnaval situacijo, ki je nastala s pre- 
povedjo uvoza mesa v Italijo, Francijo in nekatere druge dežele zahodnoevrop- 
ske gospodarske skupnosti iz tretjih dežel do 24. marca tega leta. Zapora 
izvoza mesa v Italijo, ki je naš najpomembnejši uvoznik govejega mesa, in tudi 
v nekatere druge zahodnoevropske dežele, nas je presenetila, še zlasti, ker je 
vprašanje jugoslovanskega izvoza na to tržišče urejeno z ustreznim sporazumom. 
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Zato izvršni svet podpira ukrepe zveznega izvršnega sveta, ki jih je storil te 
dni pri izvršni komisiji evropske skupnosti in pri vladah nekaterih dežel s tega 
območja. 

Glede na določene znake upadanja izvoza v zadnjih mesecih preteklega 
leta je izvršni svet kljub temu, da želimo polno zasedenost klavničnih kapacitet 
tudi doma, že konec leta 1973 postavil pred zvezne organe in zvezni izvršni 
svet zahtevo za odobritev omejenega kontingenta izvoza žive živine na italijan- 
sko tržišče za prehodno zimsko obdobje, ki je, kot je znano, dekonjunkturno. 

Tega predloga zvezni izvršni svet ni sprejel, je pa zvezni direkciji za re- 
zerve živil naročil, da naj zaradi umiritve ponudbe omogoči odkup presežka 
živine in ustvari potrebne rezerve mesa, zlasti za obdobje turistične sezone pri 
nas in pri sosedih. Toda naše gospodarstvo ni dovolj učinkovito izkoristilo 
ponujene možnosti, med drugim- tudi zaradi premajhnih kapacitet hladilnega 
prostora, ki ga imamo v Sloveniji. 

V tem trenutku je težko celovito oceniti nastali položaj, so pa določeni 
znaki, zlasti na primer negotovost pred turistično sezono, ki glede povpraševa- 
nja po govejem mesu soupada z največjim letnim povpraševanjem, da bo polo- 
žaj letos glede izvoza govejega mesa težji kot prejšnje leto. Kljub temu pa opo- 
zarjamo, da ni nikakršnih razlogov za zmanjševanje govedorejske proizvodnje, 
čeprav bo v tem letu še posebej potrebno upoštevati izkušnje iz kritičnih 
obdobij govedorejske proizvodnje v letih od 1966 do 1969, o katerih je govoril 
tudi tovariš poslanec sam, in se na podlagi tedanjih izkušenj organizirati 
tako, da bomo znali obdržati doseženi nivo proizvodnje in še zlasti zadržali 
doseženo kvaliteto goveje črede v naši republiki. Ce bi bilo sedanje stanje 
trajnejše ali dolgoročnejše, bo potrebno z organiziranjem znotraj gospodarstva 
na podlagi njegovega dolgoročnega interesa zagotoviti ublažitev nastalega 
položaja v sodelovanju s predelovalno industrijo in trgovino. Ustrezne akcije 
pričakujemo predvsem od podpisnikov družbenega dogovora o pospeševanju 
živinoreje v Socialistični republiki Sloveniji, ob sodelovanju zvezne direkcije 
za rezerve živil. 

V tem trenutku se izvršni svet zavzema za čim hitrejše ukrepanje glede 
na pristojnosti, in sicer tako na ravni federacije kot tudi na ravni republike 
in znotraj gospodarstva samega. Postavljena je bila odločna zahteva za stor- 
niranje že naročenih kontingentov za uvoz mesa v našo državo in za odo- 
britev kontingenta izvoza žive govedi. Ocenjuje se, da je v sedanjem položaju 
ugodna priložnost za liberalizacijo cen kvalitetnega mesa oziroma izvozne 
kvalitete s tem, da se zagotovi zlasti označevanje izvozne kvalitete mesa in 
zagotovijo jasno dogovorjeni proporci med odkupnimi cenami živine in prodajno 
ceno mesa, tako da bi eventualno zmanjšanje odkupnih cen živine povzro- 
čilo tudi zmanjšanje maloprodajnih cen mesa, kar bi povečalo absorbcijsko 
sposobnost tržišča. Takšen sistem prodaje je treba čimprej ustvariti. S strani 
direkcije za rezerve živil je potrebno zagotoviti odkup presežkov mesa, in 
sicer po cenah, ki so podlaga za oblikovanje sedanjih maloprodajnih cen 
mesa. Na področju govedoreje je potrebno nadaljevati napore za racionalizacijo 
in spremembo tehnologije, predvsem z orientacijo na boljšo izrabo domače 
krme in večjo produktivnost dela. 

Zagotoviti je potrebno tudi zmanjšanje stroškov prireje z normalizacijo 
cen telet, krepiti napore za hitrejše izboljšanje plemenske črede ter v okviru 
samoupravnega sporazuma v gospodarstvu zagotoviti učinkovitejše delova- 
nje različnih mehanizmov. 
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V okviru gospodarske zbornice je oblikovana posebna komisija, sestavljena 
iz predstavnikov gospodarstva in izvršnega sveta, ki spremlja nastali položaj. 
Izvršni svet bo na enak način spremljal tekoča gibanja in v skladu s svojimi 
pristojnostmi predlagal ukrepe na področju republike in tudi prevzel inicia- 
tivo za določeno ukrepanje v federaciji. 

Medtem ko vas obveščam o sklepih seje izvršnega sveta, smo prejeli 
obvestilo, da je zasedal izvršni svet oziroma njegovi organi in da so bili 
sprejeti naslednji sklepi: 

1. Sklep, da je potrebno takoj stornirati intervencijski uvoz, ki je bil v 
lanskem pomanjkanju naročen in še ni realiziran. 

2. Sklep o izvozu mesa oziroma praznjenju zalog državne direkcije, ki 
so nastale v zadnjih mesecih. 

3. Sklep, da zvezna direkcija odkupi presežke živine in ustvari zaloge 
mesa v višini 10 tisoč ton po ustreznih nakupnih cenah, torej po običajnih 
nakupnih cenah. 

Toliko' glede mesa. 
Glede mleka naj povem, da se že dva meseca zavzemamo, da se cene 

prilagodijo stroškom, nastalim v zadnjih dveh letih, in da danes sklepa med- 
republiški komite o novih cenah. Ker ne bo mogoče pokriti z novimi cenami 
dejanskih stroškov, predlaga izvršni svet, da se enkratno odobri dotacija 
republiškim fondom oziroma živinorejskim sporazumom v višini 10 milijo^ 
nov dinarjev dodatno k sredstvom,, ki se dajo po zakonu o pospeševanju živino- 
reje, in sicer za spodbujanje reje kvalitetnih plemenskih telic, s čimer se 
znižajo stroški proizvodnje, kar zlasti vežemo tudi s situacijo in pa z orienta- 
cijo na utrjevanje doseženega nivoja reje. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Hvala. Še kakšno poslansko vprašanje? 
(Ne.) Ni več? Sledi odmor. Prosim, da upoštevate, da bo razglasitev ustave 
točno ob 14.30, to se pravi čez dobre pol ure. Prosim vas tudi, da po spre- 
jemu, ki bo sledil razglasitvi ustave in ki bo v teh prostorih, ne odidete, 
temveč da ste prisotni še pri vseh nadaljnjih točkah dnevnega reda, ki se 
nanašajo na sprejem ustavnega zakona in volilnih zakonov, ker tudi tam 
rabimo dvetretjinsko večino in je torej potrebna ustrezna disciplina in pri- 
sotnost vseh poslancev. 

(Seja je bila prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala ob 14.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Prehajamo na 
10. točko dnevnega reda, to je razglasitev ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Pozdravljam vse vabljene goste in predstavnike ter poslance zborov delov- 
nih skupnosti, ki prisostvujejo temu delu naše seje. 

Sporočam vam, da je v skupščino Socialistične republike Slovenije prišlo 
in še prihaja veliko število telegramov iz vseh krajev Slovenije in Jugoslavije, 
v katerih delovni ljudje pozdravljajo razglasitev ustave in izražajo podporo 
njenim določilom. 

Predsednik gospodarskega, predsednik prosvetno-kulturnega in predsednik 
socialno-zdravstvenega zbora so me obvestili, da so zbori sprejeli predlog ustave 
Socialistične republike Slovenije v besedilu, ki ga je določil naš zbor. 
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S tem je predlog ustave v republiškem, gospodarskem, prosvetno-kulturnem 
in socialno-zdravstvenem zboru sprejet v enakem besedilu in tako je prišel 
trenutek, ko novo ustavo lahko razglasimo. 

Dovolite mi ob tej priložnosti nekaj besed. 
Nova ustava Socialistične republike Slovenije pomeni skupaj z novo ustavo 

Socialistične federativne republike Jugoslavije revolucionarno dejanje v zgodo- 
vinskem boju delavskega razreda za osvoboditev človeka v razvoju samouprav- 
nih socialističnih odnosov in v razvoju državnosti slovenskega naroda, ki si 
skupaj z drugimi narodi in narodnostmi v enakopravni skupnosti Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji zagotavlja svoj obstanek in svoboden razvoj. 
Nova ustavna ureditev izpolnjuje zahteve vseh naših delovnih ljudi, da pre- 
vzamejo odločanje o svojem življenju in delu v lastne roke in si zagotovijo 
svoje neposredno sodelovanje pri urejanju vseh družbenih zadev. S tem dobiva 
delavski razred in vsi delovni ljudje močno orožje v boju za uveljavitev svojih 
neodtujljivih pravic, da v združenem delu in v vseh drugih oblikah samo- 
upravljanja in organiziranja odločajo o pogojih in rezultatih svojega dela, o 
zadovoljevanju svojih potreb in urejanju vse boljših življenjskih razmer. 

Dovolite mi, da ob sprejemu nove ustave v imenu nas vseh izrečem še 
posebno priznanje ustavni komisiji naše skupščine, ki je pod predsedstvom 
tovariša Sergeja Kraigherja in ob udeležbi vrste strokovnih in vseh družbeno- 
političnih faktorjev v republiki, ob sočasni soustvarjalni aktivnosti pri delu 
za pripravo zvezne ustave ter na podlagi najširše javne razprave pripravila 
besedilo nove ustave Socialistične republike Slovenije in tako omogočila, da 
je uspešno končano delo, ki je trajalo nekaj let. 

Tovarišice in tovariši! 
S sprejemom nove ustave skupščina Socialistične republike Slovenije nada- 

ljuje slavno tradicijo kočevskega zbora odposlancev slovenskega naroda in 
črnomaljskega zasedanja slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, ko je slo- 
venski narod, organiziran v Osvobodilni fronti, na čelu s Komunistično partijo 
v narodnoosvobodilnem boju polagal temelje socialistične revolucije. Kakor so 
takrat sklepi zgodovinskega II. zasedanja AVNOJ izražali usodno povezanost 
slovenskega naroda in vsega delovnega ljudstva na slovenskem z bratskimi 
narodi in narodnostmi v Jugoslaviji, tako tudi danes nova ustava Socialistične 
federativne republike Jugoslavije :in ustave republik in pokrajin izražajo 
trdno odločenost vseh naših narodov in narodnosti in delavskega razreda v 
celoti, da na čelu z organiziranimi silami družbene zavesti pod vodstvom tova- 
riša Tita nadaljujejo graditev socialistične federativne jugoslovanske skupnosti 
po poti skupnega samoupravnega socialističnega razvoja in osvobajanja človeka. 

Tovarišice in tovariši! 
Pred nami je sedaj novo obdobje, obdobje borbe za uresničevanje nove 

ustave, ki mora zajeti vse sile naše socialistične družbe in v revolucionarni 
zagnanosti in doslednosti zagotoviti, da bomo ustavna določila prelili v stvarne 
družbenoekonomske in politične odnose. 

Dovolite mi zdaj, da preberem akt o razglastivi nove ustave: 
Ker so bili izpolnjeni pogoji iz X. amandmaja k ustavi Socialistične repu- 

blike Slovenije, sprejema republiški zbor na podlagi 3. točke X. amandmaja 
k ustavi Socialistične republike Slovenije naslednji odlok o razglasitvi ustave 
Socialistične republike Slovenije: 

Razglaša se ustava Socialistične republike Slovenije, ki jo je sprejela skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 28. febru- 
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arja 1974, na seji gospodarskega zbora dne 28. februarja, na seji prosvetno- 
kulturnega zbora dne 28. februarja in na seji socialno-zdravstvenega zbora 
dne 28. februarja 1974. (Dolgotrajno ploskanje). 

Ugotavljam, da je republiški zbor skupščine Socialistične republike Slove- 
nije razglasil ustavo Socialistične republike Slovenije. (Dolgotrajno ploskanje.) 

S tem, zaključujem to točko dnevnega reda in vas vabim v preddverje te 
dvorane. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.40 in se je nadaljevala skupaj z zbori delovnih 
skupnosti ob 16. uri.) 

Predsedujoči Miran Gosi ar: Začenjam skupno' sejo republiškega 
zbora in zborov delovnih skupnosti. 

Prehajamo na 11. točko po dnevnem redu republiškega zbora. 
V sporazumu s predstavniki zborov delovnih skupnosti pričenjam v smislu 
96. in 93. člena poslovnika skupščine skupno sejo republiškega, gospodarskega, 
prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora. 

Na skupni seji bomo obravnavali in sklepali o predlogu ustavnega zakona 
za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije, ki ga je predložila skupna 
komisija vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja. 

Besedo ima predsednik komisije za pripravo ustavnega zakona dr. France 
Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Nova ustava, ki jo sprejemamo, je rezultat večletnega temeljitega pro- 
učevanja in iskanja, kako ustrezno preoblikovati sedanje stanje družbenih 
odnosov v smeri nadaljnjega razvoja in poglabljanja samoupravnih socialističnih 
odnosov. Premik, ki ga dosegamo z oblikovanjem in uresničevanjem te ustave, 
je odločilnega pomena za popolno uveljavitev samoupravnih socialističnih od- 
nosov na- vseh področjih družbenega življenja. 

Opredeljujoč bistvo samoupravnega družbenoekonomskega odnosa, v kate- 
rega stopa delavec, ki dela v združenem delu s produkcijskimi sredstvi, ki so 
družbena lastnina, kot delavčevo neodtujljivo pravico, da dela s temi sredstvi, 
da bi zadovoljeval svoje osebne in družbene potrebe in da svobodno in enako- 
pravno z drugimi delavci v združenem delu odloča o svojem delu, o pogojih in 
rezultatih svojega dela ter o zadevah in sredstvih v vseh odnosih družbene 
reprodukcije, ustava skladno s tem gradi konsistentno zaokrožen sistem druž- 
benoekonomskih odnosov in družbenopolitične ureditve, ki obsega celoten pro- 
ces družbenega dela ter vse oblike upravljanja in odločanja o družbenih in 
skupnih zadevah. Takšen usklađen in sklenjen sistem v načelu ne trpi odstopanj 
na kateremkoli področju družbenega življenja. Posebno še glede na to, ker so 
v ustavi sami opredeljena temeljna načela kot podlaga in smer za razlago 
ustave in zakonov in za delovanje vseh in vsakogar. Ne glede na to pa je 
vendar položaj takšen, da posameznih določb nove ustave ni moč -čez noč 
uresničiti. Zato je v zadnjem delu ustave predvideno, da se hkrati z ustavo 
sprejme ustavni zakon, s katerim se uredi izvedba ustave in zagotovi uporaba 
njenih določb. 

V interesu delavskega razreda in vseh delovnih ljudi je, da se nova ustava 
v največji možni meri uporablja že od dneva njene razglasitve. Prav takšno je 
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tudi glavno in splošno izhodišče ustavnega zakona, ki določa, da se nova ustava 
uporablja od dneva njene razglasitve, razen tistih njenih določb, glede katerih 
je v ustavnem zakonu izrecno drugače določeno. Z ustavnim zakonom pa je 
potrebno odložiti uporabo tistih ustavnih določb, ki se nanašajo na nekatere 
republiške organe, ki se bodo v skladu z ustavo lahko konstituirali šele po 
volitvah ali ki bodo šele tedaj lahko oblikovani, izvoljeni ali imenovani, in pa 
tistih ustavnih določb, ki se uporabljajo prek zakonov in drugih predpisov ter 
samoupravnih splošnih aktov, ki jih bo treba šele uskladiti z ustavo ali jih 
sprejeti. 

Izhajajoč iz takšnega načelnega pristopa glede izvedbe in uporabe nove 
ustave je bilo potrebno urediti v ustavnem zakonu naslednja vprašanja: 

1. delovanje republiških organov v sedanji sestavi in organizaciji do konsti- 
tuiranja novih organov v skladu z ustavo; 

2. določitev rokov, v katerih se morajo konstituirati novi republiški organi, 
in V zvezi s tem določitev rokov za volitve delegacij in za konstituiranje občin- 
skih skupščin; 

3. uporaba določb ustave, ki se nanašajo na neodtujljive pravice delavcev 
in na samoupravljanje v organizacijah združenega dela; 

4. veljavnost nekaterih zveznih zakonov na območju Socialistične repu- 
blike Slovenije; 

5. veljavnost in usklajevanje republiških zakonov in drugih predpisov z 
ustavo; 

6. izvedba nekaterih določb ustave o samoupravnih interesnih skupnostih; 
7. uporaba določb ustave o sodišču združenega dela in 
8. ostala vprašanja v zvezi z izvedbo in uporabo ustave. 

Ad 1) 

Vsi republiški organi delujejo do konstituiranja ustreznih novih organov 
in pri tem uporabljajo določbe nove ustave, razen tistih določb, glede katerih 
je uporaba odložena po določbah ustavnega zakona. 

Sedanja skupščina Socialistične republike Slovenije ni tako sestavljena in 
organizirana, da bi mogla opravljati vse pravice in dolžnosti, ki pripadajo 
skupščini Socialistične republike Slovenije po novi ustavi. Zato ustavni zakon 
določa, da se določbe ustave, ki se nanašajo na sestavo, organizacijo ter pra- 
vice in dolžnosti republiške skupščine uporabljajo šele od dneva, ko se prvič 
sestane nova skupščina. 

Podobno se določbe o sestavi in organizaciji drugih republiških organov 
uporablja šele od dneva, ko se ti organi konstituirajo, po pravilu pa od dneva, 
ko se prvič sestane nova skupščina, ki bo te organe izvolila, imenovala ali 
razglasila. Izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije, ki bo nada- 
ljeval delo do izvolitve novega izvršnega sveta, bo deloval v okviru pravic in 
dolžnosti, ki jih ima po obstoječih predpisih, vendar se morajo ti predpisi 
uporabljati v skladu z ustavo. 

V novi zvezni ustavi je nekoliko zožena pristojnost zveznega ustavnega 
sodišča, ki ne bo več ocenjevalo skladnosti samoupravnih splošnih aktov z 
zveznim zakonom, za katerega izvrševanje niso odgovorni zvezni organi. Zato 
se z ustavnim zakonom nalaga republiškemu ustavnemu sodišču, da od dneva 
uveljavitve nove ustave presoja, ah niso predpisi in splošni akti organov druž- 
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benopohtičnih skupnosti, kakor tudi samoupravni splošni akti v nasprotju z 
zveznim zakonom, za katerega izvrševanje niso odgovorni zvezni organi. 

Republiški upravni organi in drugi republiški organi nadaljujejo delo v 
okviru pristojnosti, ki jih imajo po sedanjih predpisih. 

Glede na to, da se na področju pravosodja razmejujejo pristojnosti med 
federacijo in republiko šele z novo ustavo, je potrebno z ustavnim zakonom 
rešiti vrsto vprašanj v zvezi s prehodom na novo stanje. 

V federaciji se z novo ustavo ne predvidevata več vrhovno sodišče Jugo- 
slavije in vrhovno gospodarsko sodišče, marveč se na novo ustanovi Zvezno 
sodišče, ki bo delovalo v okviru pravic in dolžnosti federacije in bo poleg tega 
le izjemoma odločalo o nekaterih pravnih sredstvih v skladu z zvezno ustavo 
in zveznim zakonom. V republiki pa se ustanovi novo vrhovno sodišče, ki bo 
odločalo o civilnih, kazenskih in gospodarskih zadevah, kakor tudi o upravnih 
sporih. Dosedanje vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije in višje 
gospodarsko sodišče v Ljubljani prenehata z delom. Sodni postopki se bodo po 
novi ustavni ureditvi praviloma končali v republiki. Nova organizacija sodišč 
in njihove pristojnosti bodo urejene z zakonom o zveznem sodišču oziroma z 
zakonom o organizaciji in pristojnostih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji. 
Do sprejema oziroma do uskladitve omenjenih zakonov pa bo vrhovno sodišče 
Socialistične republike Slovenije odločalo o rednih in izrednih pravnih sredstvih 
zoper odločbo dosedanjega vrhovnega sodišča Slovenije in zoper odločbe višjega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani, razen v tistih primerih, ko je za odločanje 
o njih pristojno zvezno sodišče. Vrhovno sodišče Socialistične republike Slove- 
nije bo odločalo v senatih, v skladu z zakoni, s katerimi so urejeni sodni postopki, 
le glede revizije je moral ustavni zakon posebej določiti, da bo o njej odločal 
senat petih sodnikov. 

V tem prehodnem obdobju bosta predsednik vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije in javni tožilec Socialistične republike Slovenije opravljala 
v okviru pravic in dolžnosti republike naloge, za katere sta po veljavnih pred- 
pisih pristojna predsednik vrhovnega sodišča Jugoslavije oziroma zvezni javni 
tožilec. To se nanaša tudi na vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti. Nedavno 
je bila sprejeta novela k zakonu o pravdnem postopku, na podlagi katere so 
postala okrožna gospodarska sodišča stvarno pristojna za odločanje na prvi 
stopnji v vseh zadevah gospodarskih, pomorskih in odškodninskih sporov, ne 
glede na znesek ali predmet zahtevka. Ustavni zakon pa določa, da postanejo 
s 1. julijem 1974 okrožna gospodarska sodišča pristojna za odločanje na prvi 
stopnji tudi v vseh gospodarskih prestopkih, vrhovno sodišče Socialistične repu- 
blike Slovenije pa za odločanje o upravno-računskih sporih. Razume se, da 
bodo sodišča, ki bodo dotlej pristojna za odločanje na prvi stopnji o teh zadevah, 
še nedokončane predmete odstopila v reševanje po ustavnem zakonu pristojnim 
sodiščem. 

Dokler republika ne bo z zakonom uredila pristojnosti sodišč, se v Socia- 
listični republiki uporabljajo kot določbe republiškega zakona tiste določbe 
zveznih zakonov, s katerimi je določena stvarna pristojnost sodišč. Zaradi 
pravne varnosti in kontinuitete dela bodo do sprejema ustreznih republiških 
zakonov veljali kot republiški zakoni naslednji dosedanji zvezni zakoni, razen 
tistih njihovih določb, ki ostanejo v veljavi kot določbe zveznih zakonov: te- 
meljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti, zakon o gospodarskih sodiščih, 
zakon o javnem tožilstvu, temeljni zakon o javnem pravobranilstvu, zakon o 
dedovanju in tiste določbe zakona o pravdnem postopku, katerih ureditev je 
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prešla v republiško pristojnost. Ta prehodna ureditev bo veljala do uskladitve 
oziroma do sprejema ustreznih republiških zakonov. Uskladitev zakonov na 
področju pravosodja je predvidena najpozneje do 30. junija 1975. Glede spre- 
jema novih zakonov na tem področju, kakor tudi na vseh drugih področjih, 
pa ustavni zakon nima določb in to prepušča programu skupščine. 

Ad 2) 

Ustavni zakon v svojem drugem poglavju določa roke, v katerih se morajo 
konstituirati posamezni organi republike. Ti roki so končni roki in znotraj njih 
je mogoče razvrstiti in uskladiti potek in zaporedje konstituiranja posameznih 
organov. 

Prva seja zborov nove skupščine Socialistične republike Slovenije se mora 
opraviti najpozneje do 10. maja 1974. To sejo skliče predsednik sedanje skup- 
ščine Slovenije. Na njej se izvoli delegacija republike v zbor republik in po- 
krajin skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Na prvi skupni 
seji vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije se najpozneje do 
10. maja tega leta razglasi izvolitev in objavi sestava predsedstva Socialistične 
republike Slovenije. Do istega dne se izvoli tudi izvršni svet skupščine. Naj- 
pozneje do 31. maja 1974 pa se morajo izvoliti predsednik, sodniki in sodniki 
porotniki novega vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Od 1. junija dalje bo javni tožilec Socialistične republike Slovenije oprav- 
ljal svoje funkcije v vsem obsegu nove ustave. Ustavni zakon ne ureja konsti- 
tuiranja organov v občini in drugih samoupravnih skupnostih in organizacijah. 
To bodo uredile same občine in druge samoupravne skupnosti in organizacije v 
svojih statutih in drugih samoupravnih splošnih aktih. 

Ustavni zakon le določa skrajne roke za volitev delegacije, za glasovanje o 
izvolitvi delegatov v družbenopolitičnih zborih in za prve seje občinskih skup- 
ščin zato, da bi se v predvidenih rokih konstituirali organi v republiki. Ustavni 
zakon določa, da se morajo volitve delegacij v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih za opravljanje funkcij skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti opraviti najpozneje do 31. marca tega leta. 

V istem roku se mora opraviti tudi glasovanje o izvolitvi delegatov v 
družbenopolitičnih zborih občinskih skupščin in skupščin skupnosti občin kot 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih. 

Volilna opravila za prve volitve delegacij v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela za oblikovanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti se opravijo 
v tistih temeljnih organizacijah združenega dela, ki se še niso do konca konstitu- 
irale, so pa v sodnem registru predznamovale sklep o njihovem organiziranju. 

Na prvih sejah občinskih skupščin, ki se morajo opraviti najpozneje do 
26. aprila 1974, se volijo delegati v zvezni zbor skupščine Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. Na istih sejah se tudi izvolijo člani predsedstva 
Socialistične republike Slovenije in delegirajo delegati v zbor občin in v druž- 
benopolitični zbor skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ad 3) 

Ustavni zakon ima posebno določbo o uporabi določb ustave, ki se nanašajo 
na neodtujljive pravice delavcev in na samoupravljanje organizacij združenega 
dela. Ustava določno in dovolj izčrpno ureja to materijo, ki je bistvenega po- 
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mena za uveljavitev družbenih odnosov, ki jih ureja, kakor tudi za uveljavitev 
vloge delavcev in delovnih ljudi v celotnem ustavnem sistemu. Zaradi tega se 
glede uporabe teh določb ne more čakati na potek usklajevanja zakonov in 
samoupravnih splošnih aktov z ustavo. 

Ustavni zakon določa, da se določbe ustave o neodtujljivih pravicah delav- 
cev in o samoupravljanju v organizacijah združenega dela uporabljajo nepo- 
sredno od dneva razglasitve ustave. Če so določbe republiških zakonov in samo- 
upravnih splošnih aktov glede tega v nasprotju z ustavo, prenehajo veljati, da 
ne bi ovirale ali onemogočile takojšnje uporabe ustave. Iz take določbe ustav- 
nega zakona pa sledi obveznost, da se ustrezni zakoni in samoupravni splošni 
akti, ki se nanašajo na to materijo, čimprej uredijo v skladu z ustavo. 

Ad 4) 

Že z ustavnimi amandmaji, sprejetimi leta 1971, je bila na novih temeljih 
oblikovana jugoslovanska federacija, urejeni odnosi med federacijo in repu- 
blikami ter v zvezi s tem razmejene pristojnosti. To ureditev je z nekaterimi 
spremembami prevzela nova ustava. Zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi 
pa še niso povsem prilagojeni tej ureditvi. Zato ima zvezni ustavni zakon, ki 
ureja izvedbo nove zvezne ustave, posebno določbo o tem, da prenehajo veljati 
zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi ah posamezne njihove določbe, ki urejajo 
odnose, katerih ureditev po novi ustavi ne spada več med pravice in dolžnosti 
federacije. Glede na tako določbo zveznega ustavnega zakona in zato, da se ne bi 
pojavile praznine v pravni ureditvi v republiki, je bilo potrebno v republiški 
ustavni zakon sprejeti določbo, da se do sprejema ustreznih republiških zakonov 
v naši republiki uporabljajo kot določbe republiških zakonov tiste določbe zvez- 
nih zakonov, s katerimi so urejene zadeve, ki po uskladitvi zveznih zakonov z 
ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije niso več v zvezni pri- 
stojnosti. 

Poleg tega je bilo potrebno sprejeti kot republiške zakone nekatere zvezne 
zakone oziroma njihove posamezne določbe na področju pravosodja, o čemer 
smo že govorili. 

Ad 5) 

Ze od sprejema ustavnih amandmajev dalje se vlagajo veliki napori, da 
bi se celotna zakonodaja uskladila z ustavnimi amandmaji oziroma z ustavo 
in v tem pogledu je že veliko storjenega. Lahko trdimo, da je bila večina 
zakonov že usklađena z ustavnimi amandmaji. Med njimi pa je le malo takih, 
ki se morajo ponovno usklajati z ustavo. Ostal je torej številčno manjši del 
zakonov za uskladitev z ustavo>, kar je tudi razvidno iz 22. in 23. člena ustavnega 
zakona. Glede na to pa se je treba potruditi, da se čimprej uskladijo' z ustavo 
zakoni na tistih področjih, na katerih mora delovati enoten sistem odnosov 
v združenem delu. Za uskladtiev teh zakonov je postavljen prioritetni rok do 
konca tega leta. 

Na podlagi ustavnega zakona prenehajo takoj veljati naslednji republiški 
zakoni oziroma njihove posamezne določbe: 

a) ki so v nasprotju z ustavnimi določbami, ki se nanašajo na neodtujljive 
pravice delavcev in na samoupravljanje v organizacijah združenega dela, 

b) ki urejajo volilni sistem in ki niso več uporabni, 
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c) ki dajejo republiškim organom pravico dajati soglasje ali mnenje k ime- 
novanju ali razrešitvi določenih občinskih upravnih organov, kar je po novi 
ustavi v nasprotju z razmerji med republiškimi in občinskimi upravnimi organi. 

Vsi ostali republiški zakoni in drugi republiški predpisi ostanejo v veljavi, 
vendar se morajo njihove določbe, ki niso v skladu z ustavo, uskladiti v rokih, 
ki jih določa ustavni zakon. 

Usklajevanje zakonov z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 je ostalo ne- 
dokončano, pa tudi prejšnja usklajevanja, čeprav so bila v formalnem pogledu 
končana, glede vsebine niso dala vedno želenih rezultatov. Po sprejemu nove 
ustave pa mora biti uskladitev zakonov in drugih republiških predpisov z 
ustavo izpeljana dosledno, tako v vsebinskem kot v formalnem pogledu, da 
bomo že enkrat imeli z ustavo in na znotraj usklađen pravni sistem v republiki. 

Ustavni zakon vse zakone, ki jih je potrebno uskladiti z zakonom, razvršča 
v tri grupe, glede katerih postavlja roke za uskladitev. V prvo grupo postavlja 
18 zakonov, ki jih je treba uskladiti do konca tega leta. To so zakoni, ki ureja- 
jo delovanje posameznih republiških organov, zakoni o izvršnem svetu, o 
republiški upravi in ustavnem sodišču, ki urejajo financiranje družbenopolitič- 
nih skupnosti, sredstva za izravnavanja v gospodarstvu, nekatera vprašanja 
o delovnih razmerjih in o zaposlovanju delavcev ter delovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti. 

Uskladitev teh zakonov z ustavo je najbolj prioritetna naloga, ki mora 
biti čimprej končana, najpozneje pa do konca tega leta. 

Druga grupa zakonov obsega vse ostale, v ustavnem zakonu poimensko 
navedene zakone, 34 po številu, ki jih je potrebno uskladiti z ustavo do 30. 
junija 1975. leta. To so zakoni, ki urejajo pomembna vprašanja z vidika ures- 
ničitve nove ustave in morajo biti vsebinsko z njo usklađeni. Na primer zakon 
ot organizaciji in financiranju zaposlovanja, k> skladih skupnih rezerv, o 
najmanjšem osebnem dohodku, zdravstvenem zavarovanju, o podjetjih in o 
posameznih vrstah delovnih organizacij, o ureditvi amortizacije, o šolah, o 
sodiščih, o javnih cestah, o gozdovih, o vodah, o varstvu pri delu in podobno. 

V tretjo grupo spadajo vsi ostali zakoni, ki se morajo uskladiti z ustavo 
najpozneje do 30. junija 1976. Ta grupa zakonov je seveda najštevilnejša. 
Velika večina med njimi pa nima določb, ki bi jih bilo potrebno usklajati. 
Pri zakonih pa, ki jih je potrebno uskladiti z ustavo, gre le za posamične do- 
ločbe, katerih uskladitev ne predstavlja posebnega problema. Zato ustavni 
zakon glede te grupe zakonov uvaja poseben režim in določa, da se lahko vodi 
postopek za presojo ustavnosti njihovih določb, četudi še teče rok za njihovo 
uskladitev. Presoja ustavnosti bo v tem primeru samo dobrodošla, ker bo 
pokazala potrebo po uskladitvi posamičnih določb in prispevala k temu, da se 
proces usklajevanja čimprej konča. 

Po ustavnem zakonu imajo enako usodo kot zakoni republiški predpisi, 
sprejeti za njihovo izvrševanje. Najpozneje se morajo ti predpisi uskladiti v 
roku treh mesecev potem, ko je bil usklađen zakon. 

Ad 6) 

Znano je, da v samoupravnih interesnih skupnostih še ni priveden do 
konca proces njihovega organiziranja na podlagi nove ustave. Pri tem ne gre 
le zato, da samoupravne interesne skupnosti še ne delujejo na temeljih dele- 
gatskega sistema in zato niso ustrezno strukturirane, temveč tako stanje 
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povzroča, da v njih ne morejo ustrezno prihajati do izraza interesi delavcev 
in delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela, v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih in zato v njih tudi ne more nastajati 
ustrezno vsestransko preverjena in usklađena politika. Samoupravne interesne 
skupnosti imajo po novi ustavi pomembno vlogo v skupščinskem sistemu, saj 
njihove skupščine enakopravno odločajo s pristojnimi skupščinskimi zbori 
o zadevah iz pristojnosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti na danem 
področju. 

Takšno vlogo v skupščinskem sistemu pa lahko opravljajo samo skupščine 
tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so konstituirane v skladu z ustavo. 
Zato ustavni zakon obvezuje, da se morajo samoupravne interesne skupnosti 
čimprej, najpozneje pa do konca tega leta konstituirati v skladu z ustavo. 
Dokler se tako ne konstituirajo, se ne morejo udeleževati enakopravnega od- 
ločanja v skupščinskem sistemu. V tem vmesnem času bodo na podlagi 
ustavnega zakona o takšnih zadevah samostojno odločali pristojni zbori skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, ki pa morajo pred končno odločitvijo ob- 
ravnavati stališča zainteresirane samoupravne interesne skupnosti. 

Ad 7) 

Po novi ustavi opravljajo sodno funkcijo redna sodišča kot organi državne 
oblasti in samoupravna sodišča. Samoupravna sodišča se ustanavljajo s samo- 
upravnim aktom ali sporazumom strank, za določene vrste sporov pa se lahko 
ustanovijo z zakonom. 

Ustava sama pa v 281. členu določa, da sodišča združenega dela kot samo- 
upravna sodišča odločajo o določenih odnosih v združenem delu in rešujejo 
spore med drugim o organiziranju in izločitvi temeljnih organizacij združenega 
dela, o spojitvi, pripojitvi in razdelitvi organizacij združenega dela ter o 
sklepanju in izvajanju samoupravnih sporazumov o združevanju. V času, ko 
stopi v veljavo in se začne uporabljati nova ustava, sodišča združenega dela še 
ne bodo delovala. Zato ustavni zakon določa, da te spore začasno rešujeta 
ustavno sodišče oziroma gospodarsko sodišče, vsako v okviru pristojnosti, do- 
ločenih z obstoječimi predpisi, dokler ne začno z delom sodišča združenega 
dela. 

Ad 8) 

Končno ustavni zakon obsega pomembno določbo o tem, da se lahko do 
konca leta 1976 sprejme zakon, s katerim se vrnejo družbenopolitičnim organi- 
zacijam in drugim določenim družbenim organizacijam pravice do uporabe 
zgradb in nepremičnin, ki so bile prenesene v sredstva drugih družbenih 
pravnih oseb. Te zgradbe in druge nepremičnine ostanejo družbena sredstva in 
kot s takimi bodo lahko razpolagale omenjene organizacije zaradi uresničeva- 
nja svojih ciljev. Zakon lahko hkrati določi obveznost omenjenih organizacij, 
katerim se te pravice vračajo, da morajo nadomestiti vložena sredstva, ki so 
povečala vrednost zgradb in nepremičnin. 

V tem kratkem ekspozeju smo omenili vse tiste pomembne določbe ustav- 
nega zakona, s katerim se v prvi vrsti ureja izvedba nove ustave in zago- 
tavlja prehod k uporabi njenih določb. 
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Omenili pa nismo tistih zakonov, ki jih je potrebno' na novo sprejeti in 
ki so prav tako pomembni za .izvedbo ustave. Ti zakoni se pripravljajo in 
sprejemajo na podlagi programa dela, ki ga je sprejela sedanja skupščina 
in katerega bo prav tako sprejela bodoča skupščina. Nekatere teh zakonov 
iz sklopa volilnega sistema imamo danes na dnevnem redu republiškega 
zbora. 

Drugi zakoni so še v pripravi. Delo v zvezi z uresničitvijo te naloge pa je 
zastavljeno tako, da bodo ti zakoni pripravljeni v najkrajšem možnem času. 
Z uresničitvijo te naloge kakor tudi z uresničitvijo ustavnega zakona pa bo 
zagotovljena izvedba in uporaba celotne ustave Socialistične republike Slo- 
venije. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovarišice in tovariši poslanci! Za to 
točko dnevnega reda ste prejeli naslednja gradiva. 4. februarja besedilo pred- 
loga ustavnega zakona, 13. februarja obrazložitev besedila predloga, 8. februarja 
popravke tiskovnih in redakcijskih popravkov, 18. 2. dodatne popravke tiskov- 
nih in redakcijskih popravkov in 19. 2. spremembe in dopolnitve k besedilu 
predloga ustavnega zakona, 20. 2. pa ste prejeli prečiščeno besedilo predloga 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije, v katerem 
so upoštevani vsi tiskovni in redakcijski popravki ter spremembe in dopolnitve 
k besedilu predloga. To prečiščeno besedilo predstavlja predlog ustavnega 
zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. Kasneje ste pre- 
jeli še dodatne popravke tiskovnih napak in redakcijske popravke k besedilu 
predloga ustavnega zakona. Izvršni svet je sporočil, da se strinja s predlogom 
ustavnega zakona. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ne vidim nikogar. To po- 
meni, da lahko preidemo na glasovanje. 

Ugotavljam, da je prisotnih 2/3 poslancev v vsakem posameznem zboru, 
tako da lahko veljavno sklepamo. Zato bomo glasovali o predlogu ustavnega 
zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije, ki ga je predlo- 
žila skupna komisija vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja dne 20. 2., 
vključno z dopolnitvijo k 23. členu in z dodatnimi popravki tiskovnih napak 
in redakcijskimi popravki z dne 26. 2. 

Glasovanje o predlogu ustavnega zakona bo ločeno po zborih. Najprej 
glasuje gospodarski zbor. 

Predsednik Tone Bole: V gospodarskem zboru dajem na glasovanje 
predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave. Kdor je za ta predlog, p»rosim, 
da dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
izvedbi ustave SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, da glasuje prosvetno-kulturni 
zbor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Pozivam poslance prosvetno-kultur- 
nega zbora, da glasuje o predlogu ustavnega zakona. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o izvedbi ustave SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Sedaj glasuje socialno-zdravstveni zbor. 

Predsednik Srečko Koren: Prosim poslance, da glasujejo o predlogu 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno izglasoval predlog 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: In še republiški zbor. Kdor je za predlog 
ustavnega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi republiški zbor sprejel predlog ustavnega zakona 
za izvedbo ustave SR Slovenije. 

Ker so torej vsi zbori, to je republiški, gospodarski, prosvetno-kulturni 
in socialno-zdravstveni zbor, sprejeli predlog ustavnega zakona za izvedbo 
ustave v enakem besedilu, predlagam, da sprejme republiški zbor še naslednji 
odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike 
Slovenije. 

Razglaša se ustavni zakon za izvedbo ustave Socialistične republike Slove- 
nije, ki ga je sprejela skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora dne 28. februarja 1974, na seji gospodarskega zbora dne 
28. 2. 1974, na seji prosvetno-kulturnega zbora dne 28. 2. 1974 in na seji socialno- 
zdravstvenega zbora dne 28. 2. 1974. 

Ste za ta odlok? Prosim republiški zbor, da glasuje! (Vsi poslanci glasujejo 
za.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor razglasil ustavni zakon za izvedbo 
ustave SR Slovenije. 

S tem je seja vseh zborov končana. 
Sledila bo seja republiškega zbora in enotnega zbora delovnih skupnosti. 

(Skupna seja republiškega zbora in zbora delovnih skupnosti je bila 
končana ob 16.30.) 
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61. seja 

(7. februarja 1974) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 15. uri. 

Predsednik Tone Bole: Tovariši ce in tovariši! Predlagam, da začnemo 
61. sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam zbor, da je svojo odsotnost opravičilo 8 poslancev, ugotavljam, 
da je zbor sklepčen in predlagam za današnjo sejo razširjeni dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 60. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. mnenje k osnutku ustave Socialistične republike Slovenije; 
4. soglasje k predlogu ustave Socialistične federativne republike Jugo- 

slavije ; 
5. usklajevanje predloga zakona o vodnem prispevku za leto 1974; 
6. osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije 

za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela; 

7. predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju 
učinkov, nastalih v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih 
uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v ban- 
kah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev 
izven gospodarstva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od 
plačil za bančne storitve; 

8. osnutek odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerja- 
nju učinkov, nastalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih 
uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v 
bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sred- 
stev izven gospodarstva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega 
davka od plačil za bančne storitve; 

9. osnutek zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za 
izravnavanja V gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti ; 
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10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976; 

11. osnutek zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu 
o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških 
prog v SR Sloveniji; 

12. osnutek zakona o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po 
zakonu o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog 
Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača; 

13. predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini; 

14. predlog za ratifikacijo sporazuma med vlado SFRJ in vlado Repu- 
blike Italije o ribolovu italijanskih ribičev v jugoslovanskih vodah; 

15. predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadk v 
vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, s protokolom o podpisu; 

16. volitev delegacije zbora za udeležbo na proslavi 30-letnice SNOS v 
Črnomlju; 

17. predlog za ratifikacijo protokola o pomoči v kapitalu med vlado 
SotiaHstične federativne republike Jugoslavije in vlado Zvezne republike 
Nemčije, ki je bil. podpisan 20. decembra 1972 v Bonnu; 

18. usklajevanje predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Vprašam zbor, če se strinja s predloženim dnevnim redom? Ima kdo pri- 
pombe k dnevnemu redu? (Ne.) Ugotavljam, da pripomb ni in da je dnevni 
red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika zadnje oziroma 60. seje zbora. 

Vprašam, ali ima kdo kakšne pripombe k zapisniku. (Ne.) Ugotavljam, da 
pripomb ni in da je zapisnik sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Tovariša poslanca, ki sta postavila vprašanja na zadnji seji, sta se spora- 
zumela za pismen odgovor. Se s tem zbor strinja? (Ni pripomb.) Ker ugovo- 
rov ni, prosim predstavnike izvršnega sveta, ki so zadolženi za odgovore, in 
sicer tovarišu Žarku Zigonu na dve vprašanji ter tovarišu Stanetu Punger- 
čarju, da jima posredujejo po sklepu zbora pismene odgovore. 

Zeli kdo postaviti novo poslansko vprašanje? Tovariš Makovec! Prosim. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V letu 1973 sem postavil poslansko vprašanje glede nomadskih pastirjev. 

Zadolžen sem od občanov v ajdovščinski občini, da ponovno opozorim na to 
vprašanje. Lansko leto sem bil zadovoljen z odgovorom, zadovoljen sem bil 
tudi, ko je sprejela občinska skupščina sklep, da lahko pastirje spodimo. V 
letošnjem letu oziroma v tej zimi pa se je to ponovilo, tako da je morala 
ukrepati tudi ljudska milica, saj se dejansko dela velika škoda. Občani menijo, 
da jih, ker kot lastniki pašnikov plačujejo davek od zemljišč, nekdo mora 
zaščititi. 

Kot drugo bi postavil naslednje vprašanje. Mnogo razpravljamo o pri- 
stojnostih svetov krajevnih skupnosti. V dokumentih je zapisano, da je svet 
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krajevne skupnosti pravna oseba. Pri nas se je zgodilo, da je v nekem pri- 
meru moral posredovati svet krajevne skupnosti, in sicer s tožbo na vrhovno 
sodišče. Tožbo je svet krajevne skupnosti izgubil z utemeljitvijo, da ni pravna 
oseba, to je, da svet krajevne skupnosti pri izbiri lokacije za šolo ni pristojen. 
Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, verjetno pričakuješ odgovor 
na prihodnji seji? Hvala lepa. Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Pro- 
sim! Tovariš Žarko Zigon. 

Žarko Zigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Slišimo, da ne bo potrebne oskrbe z mineralnimi gnojili v kmetijstvu. 

Slišim tudi, da zaradi predragih surovin ruška tovarna ne bo izdelovala mine- 
ralnih gnojil. Sam vem-, kot nosilec odgovornosti v gospodarski organizaciji, da 
pravočasno naročena mineralna gnojila ne prihajajo, dobivamo obvestila, da 
ne bo posameznih mineralnih gnojil, skratka, kmetijski proizvajalci smo v 
negotovosti. 

Prosil bi predstavnika izvršnega sveta, če že danes lahko kaj pove glede 
teh razmer, ker menim, da bo do druge seje že mak> pozno. Nimam pa točno 
oblikovanega vprašanja. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Zigon, tebe verjetno bolj zanima akcija 
kot pa odgovor na vprašanje? 

Žarko Zigon: Potem le obveščam izvršni svet o situaciji, s prošnjo, 
da naj stori potrebne ukrepe. Nerazumljivo je namreč, da mineralnih gnojil 
zato ni, ker cene niso usklađene, ker se še ne ve, ali bodo gnojila regresirana 
ali ne itd. Stvar je taka, da se z ukrepi ne moremo igrati in ogrožati proiz- 
vodnjo. 

Predsednik Tone Bole: Hvala lepa. Predlagam, ker odgovora verjet- 
no predstavnik izvršnega sveta ne bo mogel dati takoj, da se to vzame kot 
intervencija na znanje, ter da izvršni svet stori potrebne ukrepe. 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš, predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Znano nam je, da je že nekaj 'časa odprto vprašanje kreditiranja serijske 

opreme v kovinski predelovalni industriji v celotni Jugoslaviji, še bolj pa v 
Sloveniji. V minulem letu sem postavil izvršnemu svetu poslansko vprašanje, 
kdaj in kako se bo to vprašanje začelo reševati. Odgovor, ki sem ga takrat 
dobil, je med drugim vseboval pojasnilo, da se bo to vprašanje začelo reševati 
z ustanovitvijo potrebnega sklada, ki ga že imajo druge republike. 

Ker so danes podjetja zaradi tega še nerešenega vprašanja prizadeta, po- 
novno postavljam izvršnemu svetu vprašanje, kdaj in kako se bo v Sloveniji 
to vprašanje začelo reševati. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? (Ne.) Ce ne, dovolite, da zaključim to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na mnenje k osnutku 
ustave Socialistične republike Slovenije. 
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Pred. prehodom na razpravo o tej točki dnevnega reda mi dovolite, da 
naslovim na zbor nekaj uvodnih besed. 

Republiški zbor skupščine SR Slovenije je na svoji seji 18. julija 1973. 
leta določil osnutek novega besedila ustave Socialistične republike Slovenije 
in ga dal v javno razpravo*. Vsem nam je znano, tako je ugotovljeno tudi v 
sklepih skupne seje republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, da je 
bila javina razprava o osnutkih zvezne in republiške ustave množična, poglob- 
ljena in ustvarjalna. V njej je prišla do izraza velika idejna enotnost in 
socialistična samoupravljalska osveščenost delovnih ljudi. 

Na podlagi poglobljene in kritične analize pripomb, predlogov in mnenj iz 
javne razprave ter hkratnega ustvarjalnega dela pri pripravi republiške in 
zvezne ustave je ustavna komisija republiške skupščine že pripravila besedilo 
predloga nove ustave Socialistične republike Slovenije, ki ste ga te dni prejeli 
in ki ga bomo obravnavali in sprejemali predvidoma na sejah zborov 25. 
tega tmeseca. 

Pred zborom je naloga, da da na današnji seji, v smislu drugega odstavka 
2. točke X. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije, naš zbor 
svoje mnenje k osnutku novega besedila republiške ustave. 

Pričenjam razpravo o osnutku ustave. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nih- 
če se ne javi.) 

Ugotavljam, da nihče in predlagam zboru, da sprejme naslednje mnenje: 
Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je na 61. seji dne 7. 2. 1974. 

leta po končani javni razpravi obravnaval osnutek ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije z dne 18. 7. 1973 in daje v smislu drugega odstavka 2. točke 
X. amandmaja k ustavi SR Slovenije republiškemu zboru skupščine SR Slo- 
venije naslednje mnenje: 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije podpira osnutek ustave Socia- 
listične republike Slovenije z dne 18. 7. 1973. 

Se strinjate, da to mnenje posredujemo republiškemu zboru? Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel mnenje, ki ga bom dal republiške- 
mu zboru. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo soglasja 
k predlogu ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Ugotavljam, da smo to točko dnevnega reda že izčrpali s tem, ko smo 
skupaj z ostalimi zbori sprejeli odlok o "soglasju k besedilu ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje pred- 
loga zakona o vodnem prispevku za letošnje leto. 

Iz primerjave besedila, v katerem je naš in republiški zbor sprejel zakon 
o vodnem prispevku za 1974. leto, se je ugotovilo, da oba zbora nista sprejela 
predloga zakona v enakem besedilu. Naš zbor je namreč 14. člen predloga za- 
kona sprejel v dopolnjenem besedilu, tako da se ta člen v celoti glasi: »Ta 
zakon začne veljati 1. januarja 1974. leta in velja do 30. junija 1974. leta.« 

Republiški zbor je to določbo sprejel v besedilu predloga, in sicer: »Ta 
zakon začne veljati 1. januarja 1974. leta.« 
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Na današnji seji je republiški zbor ponovno obravnaval 14. člen zakona 
in nam sporočil: 

»Obveščam vas, da republiški zbor skupščine SR Slovenije na 67. seji 
dne 7. 2. 1974. leta v usklajevalnem postopku ni sprejel skupnega predloga 
odbora republiškega zbora za finance in proračun in odbora gospodarskega 
zbora za proizvodnjo in blagovni pro-met k 14. členu zakona o vodnem prispevku 
za letošnje leto, da bi veljal ta zakon do 30. junija letošnjega leta. 

S tem, ugotavljam, da republiški zbor vztraja pri besedilu 14. člena, ki 
ga je predložil izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije.« 

Po poslovniku moramo nadaljevati razpravo. Prosim predstavnika odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet, da da svoje mnenje. Za besedo prosi to- 
variš Miro Saje, predstavnik izvršnega sveta. 

Dr. Miro Saje: Ker pravkar poteka usklajevanje v sosednji dvorani 
glede tega zakona, predlagam zboru, da obravnava naslednjo točko dnevnega 
reda. 

Predsednik Tone Bole: Hvala lepa. Prehajam na naslednje usklaje- 
vanje, ki je nastalo kot posledica zadnje seje oziroma neusklađenih besedil 
med našim in republiškim zborom. 

Dobil sem obvestilo od predsednika republiškega zbora, po katerem je 
republiški zbor danes sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Ta predlog smo obravnavali in sprejeli na zadnji seji našega zbora, medtem 
ko ga je republiški zbor obravnaval šele na današnji seji. Iz pisma, ki mi ga 
je poslal predsednik republiškega zbora, in iz primerjave besedila, v katerem 
je bil zakon sprejet v našem zboru, je razvidno1, da zakon ni sprejet v enakem 
besedilu. Republiški zbor je k predlogu zakona sprejel še amandma k 7. členu, 
in sicer, da se v tretji vrsti prvega odstavka znesek 30 000 N dinarjev nado- 
mesti z zneskom 35 000 N dinarjev. 

Prosim predstavnika odbora za finance našega zbora, da da mnenje k 
amandmaju, ki ga je odbor dal k 7. členu. Prosim, tovarišica Mara Zlebnikova. 

Mara Z 1 e b n i k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Med dopoldansko sejo smo bili obveščeni, da je republiški zbor sprejel 

amandma, ki je bil sicer vložen tudi na naši seji zbora, vendar je bil, glede 
na argumente in obrazložitev predlagatelja, zlasti pa glede na to, da je že 
v predlogu zakona vgrajen nov sistem precej izdatnejših davčnih olajšav, spre- 
jet sklep, da se ostane pri predlaganem neobdavčenem delu skupnega dohodka 
občanov, to je pri znesku 30 000 dinarjev. 

Danes se je odbor za finance ponovno sestal in je na seji z večinskim 
mnenjem, in sicer s štirimi glasovi za in s tremi glasovi proti odločil, da pod- 
pre amandma, ki se nanaša na to, da se neobdavčeni del skupnega dohodka 
občanov poveča od predlaganih 30 000 na 35 000 dinarjev. 

Zbor moram obvestiti, da je odbor predlagal tudi konkretne izračune 
glede te spremembe in ugotovil, da bo nov predpis izdatno zmanjšal sred- 
stva, zlasti nekaterim občinam. Kot rečeno, pa se je z večinskim mnenjem od- 
ločil za enako stališče, kot je bilo sprejeto v republiškem zboru. 

9 
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Predsednik Tone Bole: Hvala lepa. Želi mogoče besedo predstavnik 
izvršnega sveta? Prosim, tovariš Jože Tepina! 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Politika SR Slovenije pri obdavčitvi skupnega dohodka občanov in kon- 

kretni predlogi, ki jih je izvršni svet v tej zvezi doslej predlagal skupščini 
SR Slovenije, temelje na naslednjih izhodiščih: 

Obdavčitev skupnega dohodka občanov je v sedanjem sistemu obdavče- 
vanja edina oblika, pri kateri se združujejo dohodki iz vseh virov v enem 
koledarskem letu, in še posebej zato', ker omogoča upoštevanje individualnih, 
zlasti družinskih razmer, kar predstavlja najustreznejši instrument za obdav- 
čevanje po načelu, naj za skupne družbene potrebe sorazmerno več prispe- 
vajo tisti, ki dosegajo večji dohodek. 

Zato mora obdavčitev skupnega dohodka prerasti v enega temeljnih ele- 
mentov neposredne obdavčitve občanov, kar naj zagotovi postopno razširjanje 
obveznosti prijave in obdavčitve na nove zavezance, tako da bi bil neobdav- 
čeni znesek skupnega dohodka načeloma določen na ravni poprečnega oseb- 
nega dohodka vseh zaposlenih v republiki. Razviti je potrebno tak sistem 
olajšav za vzdrževane družinske člane, ki bo zagotavljal, da bodo družinske 
okoliščine zavezancev ustrezno vplivale na višino njihove davčne obremenitve. 

V politiki določanja davčnih stopenj se je potrebno zavzemati, da ob- 
davčitev ne bo destimulativno delovala na interes zavezancev za dosego naj- 
večjega dohodka. Dohodki, ki so v mejah s samoupravnimi sporazumi dolo- 
čenih okvirov, naj bodo ustrezno nižje davčno obremenjeni, ostreje pa je 
potrebno obdavčiti dohodke, ki presegajo te okvire. 

Celotni instrumentarij je potrebno stalno preverjati in ga izpopolnjevati 
v tem smislu, da se v okviru osnovne usmeritve sledi gibanjem osebnih do- 
hodkov in življenjskih stroškov ter da se izpopolnjuje sistem odbitnih postavk. 

V skladu s temi izhodišči je izvršni svet predlagal, da se znesek neobdav- 
čenega dohodka zviša od 25 na 30 000 dinarjev. Da bi se ohranjala realna 
vrednost odbitnih postavk, ki poudarjajo vlogo> družine pri, odmeri davka iz 
skupnega dohodka občanov, predlagamo zvišanje teh postavk, z upoštevanjem 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter nepo- 
srednih nalogah v letu 1974, pri čemer ocenjujemo raven povečanja življenj- 
skih stroškov za 15 '°/g. Z upoštevanjem tega odstotka bi se povečala odbitna po- 
stavka na vzdrževanega otroka od 12 000 na 13 800 dinarjev, za ostale dru- 
žinske člane pa od 10 000 dinarjev na 11 500 dinarjev. 

Predlagamo tudi spremembo davčnih stopenj v obsegu, ki ga zagotavlja, 
da se obremenitev s tem davkom za leto 1973 ne zaostruje, temveč ostane 
približno na ravni, doseženi v letu 1972. 

S predlaganim zvišanjem neobdavčenega dela od 25 000 na 30 000 dinar- 
jev pri obdavčitvi skupnega dohodka zadržujemo izhodišče, da naj bo neobdav- 
čeni znesek letošnjega dohodka določen približno na ravni poprečnega oseb- 
nega dohodka vseh zaposlenih v letu, za katerega se odmerja davek. Hkrati 
ta sprememba, vzporedno s spremembo višine olajšav za vzdrževane družin- 
ske člane in s spremenjenimi davčnimi stopnjami, omogoča nevtralizacijo 
vpliva povečanja osebnih dohodkov na ostrino obdavčitve, saj bi se davek 
ob nespremenjenih instrumentih, sicer za leto 1973, pomembneje zvišal. Po 
predlaganem instrumentariju se bo višina davka, kot sem že prej dejal, iz 
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skupnega dohodka občanov za leto 1973 za večino zavezancev nominalno 
gibala približno na ravni leta 1972. 

Ta predlog utemeljujemo s tem, da se niso uresničila predvidevanja o 
stabilizaciji cen v letu 1973 in o višini realiziranega osebnega dohodka. Razen 
tega naj opozorim, da so predlagane tudi nekatere dopolnitve glede odbitnih 
postavk pri ugotavljanju osnove za odmero davka. Tako smo že v predlogu 
zakona predlagali, da se kot odbitna postavka določijo plačane članarine druž- 
benim organizacijam ter dokumentirani plačani prostovoljni denarni prispevki 
humanitarnim, kulturnim, telesno-kulturnim, znanstveno-raziskovalnim, vzgoj- 
nim, zdravstvenim, otroško-varstvenim in šolskim organizacijam. Z amand- 
majem pa dodatno predlagamo, da se med odbitne postavke vključijo tudi 
številne nagrade, ki jih občani prejmejo od organizacij združenega dela 
kot avtorji izumov, tehničnih izboljšav, koristnih predlogov in drugih novacij. 

Glede na to izvršni svet meni, da ni razlogov, ki bi narekovali spremembe 
predlaganih rešitev za obdavčitev skupnega dohodka občanov za leto 1973 
v besedilu, ki je bilo že sprejeto na zasedanju delegatov občin in v enotnem 
zboru skupščine SR Slovenije. 

V vsakoletnem zakonu skupščina SR Slovenije najprej opredeljuje davčne 
instrumente za naslednje oziroma tekoče leto. Enako velja tudi za instrumente, 
s katerimi se opredeljuje obdavčitev skupnega dohodka občanov. Glede na do- 
sedanjo prakso, skupščina SRS vsako leto ob koncu leta preverja ustrez- 
nost vnaprej določenih instrumentov in jih po potrebi uskladi z gibanjem v 
letu, na katerega se nanaša obdavčitev. Gre zlasti za preverjanje instrumenta- 
rija z vidika gibanj osebnih dohodkov in življenjskih stroškov. V tem smislu 
bo ob koncu leta moral biti preverjen in po potrebi tudi spremenjen instru- 
mentarij, ki ga s tem zakonom določamo za leto 1974. 

Ker pa je po programu usklajevanja zakonodaje z ustavnimi amandmaji 
oziroma novo ustavo* v letošnjem letu predviden sprejem zakona o osebnih 
dohodkih, bo to terjalo tudi ustrezne spremembe v sistemski ureditvi obdav- 
čitve skupnega dohodka občana. Zaradi tega je mogoče, da se odločanje o 
instrumentariju obdavčitve skupnega dohodka občanov za leto 1974 uveljavi 
že prej, to je po sprejetju zakona o osebnem dohodku. Potrebna pa bo širša 
razprava o ustreznosti dosedanje politike obdavčitve skupnega dohodka ob- 
čanov, predvsem pa odgovor na temeljno vprašanje, v kakšni smeri ta davek 
razvijati in kakšno vlogo in funkcijo naj ima v sistemu neposredne obdavčitve 
občanov. Konkretno, ali naj to postane temeljna oblika neposredne obdavčitve 
občanov ah zgolj nek davčni korektor za naše pogoje osebnih dohodkov. Jasna 
opredelitev do tega vprašanja, in v skladu z načrtom nove ustave in stališči, 
zavzetimi v političnih dokumentih, bo nedvomno bistveno olajšalo delo, tako pri 
nadaljnjem sistemskem opredeljevanju tega davka, kot pri oblikovanju kon- 
kretnih primerov. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bolei: Hvala. Slišali ste obrazložitev predstavnika 
izvršnega sveta. Opozarjam zbor, da smo pri glasovanju. Predstavnik odbora za 
finance, tovarišica Zlebnikova je povedala, da se odbor strinja z amandmajem, 
ki ga je sprejel republiški zbor k 7. členu v tretjem odstavku prvega odstavka, 
da se znesek 30 000 N dinarjev nadomesti z zneskom 35 000 dinarjev. 

Dajem predlog odbora za finance na glasovanje. Kdor je za predlog odbora, 
naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

9» 
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Ugotavljam, da je amandma k 7. -členu sprejet z večino glasov in da je 
s tem zakon sprejet v enakem besedilu v obeh pristojnih zborih. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Izvršni svet hkrati predlaga, da 
ta zakon in ostale predpise, ki jih borno obravnavah do vključno 12. točke 
dnevnega reda, ki vsi zadevajo ukrepe za odpravljanje ostankov državnega 
kapitala v SR Sloveniji, obravnavamo po skrajšanem postopku, ne glede na 
roke. 

Obrazložitev k vsem tem predpisom smo že {»slušali na skupni seji. Ali se 
strinjate, da obravnavamo po skrajšanem postopku in ne glede na roke vse 
točke dnevnega reda, ki zadevajo ukrepe za odpravljanje ostankov državnega 
kapitala? Kdor je za takšen postopek, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za postopek sprejet soglasno. 
Obveščam zbor, da smo razen osnutka zakona prejeli še naslednja gradiva, 

in sicer poročilo odbora za finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije, 
predlog sklada skupnih rezerv SR Slovenije, informacijo Cinkarne Celje o 
stanju podjetja v zvezi z odpisom obveznosti iz naslova investicij iz uplošnega 
investicijskega sklada oziroma v originalnem besedilu, da ne bo pomote, OIF. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K osnutku zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za 

investicije v gospodarstvu želim, dati naslednje pripombe. 
Strinjam se z likvidacijo državnega kapitala, ker njegov obstoj ni več v 

skladu s temeljnimi načeli nove ustave. Odvzemanje sredstev akumulacije 
od ustvarjalcev teh sredstev in njihova etatistična prerazporeditev za raz- 
širjeno reprodukcijo na ravni državnega kapitala ni dopustna niti danes, še 
manj pa v bodoče. Z ustvarjenimi sredstvi morajo razpolagati temeljne organi- 
zacije združenega dela. Ko pozdravljamo likvidacijo državnega kapitala, pa 
ne moremo mimo predloga, da se kot državni kapital ovrednotijo tudi sredstva 
sklada skupnih rezerv, plačana, kot vemo, od leta 1970. 

Ta sredstva so bila združevana za namene vzajemnosti in medsebojne soli- 
darnosti, za katere se tudi danes združujejo, in se bodo, po predlogu nove 
ustave, združevala tudi v bodoče. Ta sredstva so v dokumentih, ki jih je 
sprejela skupščina sklada, popolnoma jasno opredeljena kot neodtujljiva last 
vseh gospodarskih organizacij in zato mora biti zagotovljen popoln vpliv gospo- 
darstva pri razpolaganju in uporabi teh sredstev. 

Zato je treba pozdraviti predlog sklada izvršnemu svetu, da pri pripravi 
zakonskega predloga omogoči tudi dejanski prenos teh sredstev na njihove 
plačnike, ki so znani. S tem se popolnoma izpolnjujejo intencije in zahteve, 
vsebovane v predlogu nove ustave, in zahteve višjih državnih in političnih 
forumov. 

S sredstvi naj razpolagajo in upravljajo tisti, ki so jih ustvarjali, in naj 
jih skladno s svojimi obveznostmi tudi usmerjajo. 

Iz gradiva, ki ga je predložil sklad, in iz dosedanjih razprav v skupščini 
lahko povzamemo: da so sredstva sklada skupnih rezerv združevana, se zdru- 
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žujejo in se bodo združevala za namene vzajemnosti in medsebojne solidarnosti 
oziroma za popolnoma določene namene; da so plačniki teh sredstev znani 
in se lahko dobi celo publikacija SDK; da s temi sredstvi upravljajo gospo- 
darske organizacije in da bo v kratkem to upravljanje izhajalo neposredno iz 
temeljnih organizacij združenega dela po delegatskem načelu. 

Upoštevajoč te momente ne moremo teh sredstev ovrednotiti kot državni 
kapital in razdeliti na način, ki ga predlaga osnutek zakona. 

Z vračanjem teh sredstev plačnikom bomo ojačili materialno' bazo gospo- 
darstva in omogočili, da bodo temeljne organizacije združenega dela ob roku 
izplačila sredstev svobodno razpolagale z njimi, jih združevale s samouprav- 
nimi sporazumi za enake ali druge namene, skladno s svojimi potrebami in 
obvezami, ki jih nalaga nova ustava. Vendar pa taka odločitev ne more izha- 
jati iz temeljnih organizacij združenega dela in je stvar dogovora samouprav- 
nega organiziranega gospodarstva. 

Glede roka izplačila teh sredstev pa moramo upoštevati tudi opozorila 
sklada, da njihovo prvo izplačilo ni možno pred letom 1979 in da bo potrebno 
v tem primeru v samoupravnem sporazumu, ki bo v bodoče urejeval združe- 
vanje sredstev sklada skupnih rezerv, predvideti bistveno daljšo vezavo sred- 
stev oziroma v tem primeru ne bo mogoče vračati sredstev plačnikom v štirih 
letih, kot to velja sedaj. 

V skladu pa so tudi sredstva, ki imajo za razliko od prejšnjih določene 
značilnosti državnega kapitala in ki niso vključena v predlagani osnutek zakona. 
Predlagam, da se za njihovo likvidacijo sprejme predlog sklada, ker bi s tem 
likvidirali in onemogočili njihovo nadaljnjo reprodukcijo. 

Predlagam izvršnemu svetu, da navedene momente upošteva pri sestavi 
zakonskega predloga. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš 
Štefan Nemec. Prosim! 

Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko danes obravnavamo osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in ob- 

veznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, pozdravljam pristop k 
dokončnemu razreševanju državnega kapitala, ki predvideva vračanje teh 
sredstev gospodarstvu. 

Crna metalurgija je bila v preteklosti deležna dolgoročnih kreditov za raz- 
voj in rekonstrukcijo proizvodnih obratov v železarni Jesenice, Store in Ravne. 
Ta državni kapital se je reproduciral z odobritvijo anuitet, ki jih železarne prek 
Ljubljanske banke vračajo SR Sloveniji. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1971—1975 na podlagi razvojnih ciljev in nalog jasno opredeljuje opravljanje 
strukturnega neskladja ter zagotavlja stabilnejšo in trajnejšo oskrbo s surovi- 
nami in repromaterialom. 

Izhajajoč iz teh osnov nas predloženi osnutek ne more zadovoljiti, ker pred- 
laga atomizacijo relativno majhnega državnega kapitala. Samo za to, da se na 
primer v kmetijstvu obravnava pridobivanje hrane, ne pa da se sredstva dro- 
bijo še na živilsko industrijo. Podobno je glede črne metalurgije, za katero se 
predvideva, da se sredstva iz kreditnih pogodb med bankami in črno metalur- 
gijo prenesejo na vse temeljne organizacije združenega dela kovinske in 
elektroindustrije ter črne metalurgije. 
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Skupščina SR Slovenije je 1972. leta že prenesla del državnega kapitala 
v višini 920,5 milijona dinarjev na združeno slovensko železarstvo. Ta del 
je bil razdeljen na temeljne organizacije združenega dela po samoupravnih 
vodstvih in združen kot skupne naložbe ter posredovan železarni Štore za 
dokončanje investicij v novi jeklarni. Ni nam jasno, zakaj se ne bi tudi ostanek 
državnega kapitala, ki se reproducira z anuitetami slovenskih železarn, odstopil 
tej bazični dejavnosti. 

Da bi se poslanci lažje opredelili, so potrebni tudi podatki o kvantifikaciji. 
Na podlagi kreditnih pogodb in posojil, danih iz splošnega investicijskega sklada, 
bodo železarne Jesenice, Ravne in Store morale v letih 1974 do 1985 plačati z 
obrestmi vred 476 milijonov dinarjev. Ta znesek na videz zgleda velik, dolg 
pa je tudi odplačilni rok, zato bo tudi velika devalvacija teh sredstev. Poprečna 
letna anuiteta znaša 45 milijonov dinarjev, to pa so sredstva, ki bi jih morali 
vsako leto deliti na vse temeljne organizacije s področja kovinske in elektro- 
industrije ter črne metalurgije. Obstaja tudi možnost, da bodo te temeljne 
organizacije zahtevale amortizacijo od nekaj tisoč dinarjev prenesenih sredstev. 

Zato bi bilo najbolj pravilno, najmanj zapleteno in najbolj koristno, če 
bi se ta kapital dal slovenskim železarnam. Obveznosti, anuitete bi tekle dalje, 
zbrana sredstva bi se razdelila na temeljne organizacije združenega dela slo- 
venskih železarn in nato po samoupravni poti združevala za skupne naložbe. 

V zvezi s povedanim predlagamo spremembo 5., 7., 22. in 23. člena tega 
zakonskega osnutka, tako da se prenos sredstev, pravic in obveznosti SR Slo- 
venije za investicije v gospodarstvu prenese na sestavljeno organizacijo slo- 
venskih železarn. Obveščen sem, da so tak predlog podprli tudi odbori repu- 
bliškega zbora. Hvala! 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Nemec, ali ste govorili kot predstavnik 
železarn ali kot poslanec? (Kot poslanec.) 

Besedo ima tovariš Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Brez dvoma se s prenosom državnega kapitala strinjamo vsi, saj izraža 

doseženo stopnjo razvoja družbenih odnosov in uveljavljanje nove ustave. 
Seveda pa je ob tem, ko se pa prenaša državni kapital na temeljne organizacije 
združenega dela, treba pogledati tudi, kako bo s panogami, ki so bile po dose- 
danjih predpisih na takšen ali drugačen način oprte nanj na podlagi republi- 
ških zakonov. 

Tu mislim predvsem na elektrogospodarstvo, na infrastrukturo ter na 
kmetijstvo. Vemo, da so te panoge bile deležne državne pomoči, če se tako 
izrazim, in da je bodo morale biti deležne tudi v bodoče. Menim in prepričan 
sem, da ni intencija nove ustave niti prenosa državnega kapitala na temeljne 
organizacije združenega dela, da se tempo razvoja teh kritičnih panog, ki so 
s posebnim akcentom začrtane v resoluciji o razvoju gospodarstva Slovenije, 
zavre, oziroma da bi prišlo do> trenutnega zastoja v nadaljevanju naporov za 
razvoj elektrogospodarstva, infrastrukture in kmetijstva. 

O tem sem trdno prepričan. Zato menim, da je potrebno nujno in brez- 
pogojno, poleg vseh dobrih želja za vračanje takšnih in drugih sredstev temu 
ah onemu, skrbeti tudi za to, da bodo že obstoječe obveznosti na tak ali dru- 
gačen način z razpoložljivimi sredstvi sanirane, da se bo plačevanje obveznosti 
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nadaljevalo in da' začrtani razvoj po resoluciji ne bo zaustavljen ter da ne bo 
neljubih ,posledic zaradi zaostajanja. 

Menim, da je to tudi intencija nove ustave. Z novo ustavo- smo dobili novo 
kvaliteto v samoupravnem mehanizmu, to so samoupravne interesne skupnosti. 
V današnjem ekspozeju tovariša Dragana je bilo govora tudi o tem. Menimo, 
da so samoupravne interesne skupnosti tiste institucije, ki na področjih, kjer 
je potrebna prisotnost družbe, zagotavljajo in uveljavljajo interes samouprav- 
ljalcev oziroma predstavnikov temeljnih organizacij združenega dela. 

Zaradi tega ni mogoče enostavno mimo teh dejstev in reči, da sredstva niso 
direktno- prenesena na temeljne organizacije združenega dela. V konkretnem 
primeru gre za sredstva sklada skupnih rezerv. Ni mogoče reči, da sredstva 
niso direktno prenesena na temeljne organizacije združenega dela in da niso 
prepuščena samoupravnim mehanizmom v duhu nove ustave. Menim, da je 
ravno nasprotno. Ce vzamemo samoupravno interesno skupnost elektrogospo- 
darstva ali pa panoge prometa, moramo ugotoviti, da so v teh panogah v samo- 
upravni interesni skupnosti zastopani prav predstavniki vseh temeljnih organi- 
zacij združenega dela, od turizma pa do črne metalurgije itd., celo nekatere 
druge institucije. Pri tem ne gre za prenos sredstev na določene gospodarske 
panoge, temveč za prenos sredstev v upravljanje samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki so predvidene z novo ustavo in ki bodo brez dvoma zmogle 
gospodariti s temi sredstvi v interesu upravljalcev, domala vseh upravljalcev 
združenega dela. 

Po osnutku tega zakona gre za sredstva sklada skupnih rezerv, ki so bila 
zbrana do leta 1970, to je do dobe, ko so se ta zbirala na fiskalen način, kakor 
vsa ostala sredstva. Za trditev, da se ta sredstva ne dajo ugotoviti, nočem 
trditi, da je pozitivna ali je negativna, vendar moram reči, da bi se na ta način 
dalo potem ugotavljati tudi vsa ostala sredstva, ki so bila tako zbrana. Tu ni 
nobene izjeme. Ne gre za sredstva, ki so bila po letu 1970 združena v sklad 
skupnih rezerv, temveč za sredstva, ki so bila zbrana na fiskalen način in ki so, 
vsaj do sedaj, anonimna kot so vsi ostali skladi. Ze zaradi tega se lahko štejejo 
po tej plati za državni kapital. Poudarjam, da osnutek zakona ne predvideva, 
da se ta sredstva prenesejo panogam, temveč samoupravnim interesnim skup- 
nostim. 

Če hočemo, da bodo samoupravne interesne skupnosti odigrale svojo vlogo, 
jim je treba dati materialni impulz, to je danes poudaril tudi tovariš Dragan. 
Nemogoče je, da bi se na samoupravne interesne skupnosti prenesle samo 
materialne obveznosti, ki so tudi s tem zakonom predvidene, brez ustreznih 
sredstev. Menim, da je intencija ustave, ko govori o samoupravnih interesnih 
skupnostih, prav v tem, da bi bil prek teh samoupravnih interesnih skupnosti 
zagotovljen samoupravni interes. 

Predstavniki sklada zatrjujejo, da je ta sredstva mogoče ugotoviti. Mo- 
goče jih je ugotoviti na podlagi kakšnega razpisa, objave itd., vendar je .po tej 
poti mogoče ugotoviti tudi vsa druga sredstva, ki so bila vplačana v različne 
sklade. Ce je seveda sedaj sklad trenutno v zadregi, ker je mogoče po letu 
1970 izplačeval sredstva na daljše roke, kot bi to lahko glede na obveznosti, ki 
jih ima do gospodarstva, menim, da je to drugo vprašanje, ki ne sodi v ta 
sklop. Prizadevanje sklada, da bi ta sredstva uporabili za te namene, menim, da 
ni pravilno. 

Se enkrat poudarjam, da je treba imeti pred očmi nadaljnji nemoten razvoj, 
začrtan z resolucijo o gospodarskem razvoju SR Slovenije, določenih panog 
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gospodarske infrastrukture in pa kmetijstva. To mora biti temeljno vodilo, 
seveda pa je hkrati treba zagotoviti tudi zadostno samoupravno iniciativnost in 
samoupravno kontrolo, kako se bodo ta sredstva uporabljala. Zaradi tega 
menim, da so rešitve, ki jih predvideva osnutek tega zakona, zadovoljive, čeprav, 
poudarjam, ne rešujejo vseh vpraašnj. Ni mogoče misliti, da se s tem zakonom 
rešujejo kompleksni programi .elektrogospodarstva ali pa prometne infra- 
strukture. Rešujejo se pravzaprav samo do sedaj sprejete obveznosti. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tova- 
riš Franc Petauer. 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zelo bom konkreten. Predlagam spremembo 14. člena predlaganega zakona, 

in sicer naj bi se tretji odstavek glasil takole: »Cinkarni Celje se odpišejo po 
stanju na dan 1. 1. 1973 obveznosti, nastale po kreditnih pogodbah z Jugobanko 
Beograd.« 

Dovolite, da vas na kratko seznanim, zakaj predlagam takšno spremembo 
in s čim jo utemeljujem. Danes ste dobili pregled, ki ga je dala Cinkarna 
Celje, iz katerega je razvidno, zakaj tudi ona kot metalurški kombinat predlaga 
takšno spremembo. Upam. da vas bom v nadaljnjem izvajanju prepričal, da 
je takšna sprememba potrebna. 

Metalurški kombinat Cinkarna je v poslovnem letu 1969—1970 ustvaril 
izgubo v višini 37 milijonov dinarjev. Ta izguba je nastala zaradi posebnega 
položaja, ki ga je ta kombinat imel na trgu, zaradi nenehnega zviševanja cen 
surovinske osnove in pa zadržanja cen končnega izdelka, to je metala cinka. 

Na podlagi te izgube je podjetje sestavilo sanacijski program, ki ga danes 
izvaja, lahko rečemo, precej uspešno. Za rešitev in premositev te izgube je 
kolektiv prejel 10 milijonov kredita od republiških skupnih rezerv, pri teme- 
ljitem proučevanju žarišča izgube pa prišel do odločitve, da preneha proizvodnjo 
metala cinka. 

Takšna odločitev je bila izvedena konec leta 1970, ko so ugasnili zadnjo 
topilnico. Vrednost osnovnih sredstev ukinjenih obratov je znašala po nabavni 
vrednosti na dan 31. 12. 1970 108 milijonov dinarjev. Sedanja vrednost je 
43 milijonov dinarjev. Krediti, ki bremenijo ustavljene obrate, znašajo 60 mili- 
jonov dinarjev, od tega od Jugobanke 43 milijonov dinarjev. Podjetje mora 
pokrivati tudi vse fiksne stroške ukinjenih obratov, ki letno znašajo 10 milijonov 
dinarjev. Razumljivo je, da to breme v času, ko izvajajo sanacijski program, 
močno zadržuje nadaljnje akcije za finalizacijo lastne proizvodnje. 

Uspešno izpolnitev sanacijskega programa pogojuje poleg notranjih ukrepov 
tudi črtanje dolgov in obresti, podaljšanje odplačnih rokov kreditov, znižanje 
obrestnih mer, moratorij in odplačilo' določenih obveznosti iz naslova dobljenih 
kreditov. 

Posamezne poslovne banke so sledile tem zahtevam in olajšale izvajanje 
sanacijskega programa. Reševanje vprašanja kreditov iz OIF se je reševalo prek 
republiškega sekretariata za finance. Izrabljale so se razne ugodnosti, ki so 
bile dane 1971. leta. Odpisale so se zapadle anuitete za leto 1972. Na podlagi 
tega so potem nastale neporavnane obveznosti do OIF za ustavljene obrate na 
dan 31. 12. 1972 v znesku 26 milijonov dinarjev. Za odpis obveznosti za leto 
1973 so bili storjeni vsi možni ukrepi, da bi se ta obveznost podaljšala oziroma 
odpisala kot v letu 1972. Zal to tovarni ni uspelo in tako so bili v januarju 
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letošnjega leta prisiljeni odplačati obveznosti za leto 1973, in sicer glavnicso 
v znesku 4 milijone 300 000 dinarjev in obresti en milijon 300 000 dinarjev. 
Skupaj 5 600 000 dinarjev. 

Tako znašajo obveznosti na dan 1. 1. 1974 še 21 milijonov 700 000 dinarjev. 
Posebno vprašanje, ki je nastopilo v letošnjem letu, je predvsem v tem, da bo 
kolektiv težko poravnal ali pa sploh ne bo mogel poravnati vseh obveznosti, 
ki nastopijo z odplačilom raznih kreditov, ki znašajo skupaj 29 200 000 dinarjev. 
Zaradi posledice požara v obratu titanov dioksid je ta obrat zaključil poslovno 
leto 1973 z izgubo. Sanacija položaja bo končana meseca aprila in takrat se pri- 
čakuje, da bo tovarna začela normalno obratovati in da bo seveda izpolnila 
letošnje pričakovanje, tako glede proizvodnje kot glede dohodka. 

Omenjene obveznosti naj bi se pokrile iz amortizacije, ki znaša 20 milijo- 
nov dinarjev, in neto ostanka dohodka v višini 10 milijonov dinarjev. V tem 
neto dohodku so še zapopadena sredstva sklada skupne porabe, in če to seveda 
sedaj seštejemo, lahko ugotovimo, da tovarni ne bo ostalo niti za enostavno, 
kaj šele za razširjeno reprodukcijo, ki je nujno potrebna za izvajanje sanacij- 
skega' programa, to je za preusmeritev na novo proizvodnjo, ki naj bi ta stari 
industrijski obrat uspešnejše vključila v prizadevanja za vzpostavitev normal- 
nega stanja. 

S predlagano spremembo v tretjem odstavku glede datuma, to je 1. 1. 1973, 
bi ta kolektiv dobil pravico do že vplačanih sredstev, to je do 5 600 000 dinarjev, 
kar bi pravzaprav že zadoščalo za prepotrebna sredstva za enostavno reproduk- 
cijo in tudi za to, da bi kolektiv v letošnjem letu zaključil poslovanje uspešno. 
S takšno spremembo bi se temu kolektivu oziroma tovarni bistveno pomagalo, 
zaradi česar menim, da je predlog kombinata Cinkarne nedvomno upravičen 
in ga v celoti podpiram. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš 
Ivan Gole. 

Ivan Gole: Poslušal sem dosedanjo razpravo in se v celoti strinjam 
zlasti s tovarišem Kolaričem glede problematike železniškega gospodarstva. 

Priporočil bi izvršnemu svetu, da bi pri izdelavi dokončnega predloga 
zakona tesneje sodeloval s predstavniki sklada, saj kaže, da so trditve raz- 
lične. Kakor je na eni strani prav, da se odločimo za prelivanje sredstev, za 
delitev, ne smemo mimo dejstev, ki so razvidna iz podatkov. 

Ce je namreč res, da ta sredstva v tem času niso bila likvidna v skladu 
skupnih rezerv, to se vidi iz podatkov pri skladu — ne gre sedaj za vprašanje, 
ali so ta sredstva taka ali drugačna, mislim, da se to da ugotoviti, saj so pred- 
pisi za vse enaki — naj se to preveri, saj bi bilo zelo neprijetno, če bi delovne 
organizacije morale spremeniti čas vračanja, recimo od 5 in pol leta na tri leta. 

Zato predlagam, naj se pred izdelavo dokončnega predloga ponovno pre- 
veri, ah ugotovitve držijo ali ne. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovarišica Mara Zlebnikova. 
Prosim! 

Mara Zlebnik: Tovariši poslanci! Ne vem sicer, če je v navadi, da 
se hkrati s sprejemom osnutka zakona sprejmejo tudi priporočila, vendar je 
naš odbor za finance razpravljal o dveh priporočilih, za kateri menimo, da sta 
precej nujni. 
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V spremljajočem gradivu smo namreč bili opozorjeni na to, da procesi likvi- 
dacije državnega kapitala na ravni občin potekajo precej počasi. Zato smo pred- 
lagali, kar je sicer tudi iz poročila razvidno, da hkrati z osnutkom zakona 
sprejmemo tudi priporočilo občinskim skupščinam, da tudi one pospešijo proces 
odpravljanja državnega kapitala in da sprejmejo ustrezne predpise ter ukrepe, 
vsaj do konca julija letošnjega leta. 

Hkrati smo predlagali, da bi se takšna priporočila dala tudi upravljalcem 
poslovnih bank, in sicer v tem smislu, da črtajo interkalarne obresti na kredite 
iz svojih sredstev, ki so bih sestavni del investicijskih odločitev, vezanih na 
kredite iz družbenih investicijskih skladov, za katere so družbenopolitične 
skupnosti že črtale interkalarne obresti v letu 1971. 

Menim namreč, da bi bilo prav, da se ta priporočila vnesejo v sklepe 
gospodarskega zbora. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Če 
nihče, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. Pri pripravi besedila zakona 

naj prouči in upošteva pripombe, dane v poročilu odbora za finance našega 
zbora in zakonodajno-pravne komisije ter pripombe in mnenja, dana v razpravi 
na današnji seji gospodarskega zbora. Predlagatelj zakona naj hkrati prouči 
predlog in pripombe sklada skupnih rezerv ter Cinkarne Celje. 

Prosim, kdor je za tako oblikovan sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 
Prehajam na sklep, ki ga je predlagal odbor za finance oziroma tovarišica 

Zlebnikova. Ta sklep naj bi se glasil takole: 
1. Ker proces odpravljanja državnega kapitala na ravni občin zaostaja, 

gospodarski zbor predlaga, da se občinske skupščine čimprej na organiziran 
način lotijo reševanja tega vprašanja, to je prenosa sredstev na samoupravno 
organizirano gospodarstvo, za. kar bi bilo potrebno čimprej skleniti ustrezen 
družbeni dogovor. 

2. Gospodarski zbor priporoča upravljalcem poslovnih bank, da čimprej 
sprejmejo sklepe oziroma sporazume o črtanju interkalarnih obresti na kredite 
iz svojih sredstev, ki so bila sestavni del investicijskih odločitev, vezanih na. 
kredite iz družbenih investicijskih skladov, za katere so družbenopolitične 
skupnosti črtale vse interkalarne obresti že v letu 1971. 

Prosim tovarišico Zlebnikovo za izjavo, ali je v tako oblikovanih sklepih 
zajeta misel oziroma intencija, ki jo je imel odbor? Je. 

Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nastalih 
v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih 
sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z orne j ti vi jo obrestnih 
mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od nalo- 
ženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve. 
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Predlog odloka je predložil izvršni svet. Želi predstavnik izvršnega sveta 
še posebej obrazložiti predlog? Ne želi. 

Obveščam zbor, da smo k predlogu odloka prejeli še poročilo odbora za 
finance in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Če nihče, dajem pred- 
log odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nastalih 
po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih 
sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih 
mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od nalo- 
ženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve. 

Osnutek odloka je predložil izvršni svet. Zeli predstavnik predlagatelja še 
ustno obrazložiti odlok? Ne želi. Hvala. 

K osnutku ste prejeli še poročilo odbora za finance in poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. Obveščam zbor, da tako odbor kot komisija nista imela pri- 
pomb k osnutku odloka. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ce nihče, predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek odloka se sprejme. 
2. Predlog odloka naj predloži izvršni svet potem, ko bo sklenjen samo- 

upravni sporazum med upravljalci prizadetih bank. 
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! Vsi po- 

slanci dvignejo roko. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? Ne 
želi. 

Prejeli ste še poročilo odbora za finance in poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. Obveščam zbor, da tako odbor kot komisija nista imela pripomb k 
osnutku. 

Pričenjam, razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. Kdor je za tako oblikovan 

sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, tojena obravnavo osnutka 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu v letih od 1971 do 1976. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti osnutek? Ne želi. 
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K tej točki dnevnega reda ste prejeli še poročilo odbora za finance in 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. Želita Imorda predstavnika odbora 
oziroma komisije še ustno dopolniti svoji poročili? Ne želita. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kratek bom. Predlagal bi samo, da bi se na 2. strani 3. b člena, ki prai: 

»poslovni odbor zagotovi sredstva itd.« za besedami »poslovni odbor« vstavila 
beseda »lahko«. 

To je potrebno zaradi tega, ker za vse kriterije, ki so potem navedeni, ni 
dovolj sredstev. Beseda »lahko« bo omogočila, da se sredstva lahko zagotovijo 
le za nekatere, saj jih za vse ni mogoče zagotoviti, ker jih ni. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, zboru naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet ter pri tem prouči in upo- 

števa mnenja in pripombe odbora za finance, zakonodajno-pravne komisije 
in razpravo na današnji seji zbora. 

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

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela 
obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Slo- 
veniji. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Želi predstavnik še ustno 
obrazložiti osnutek zakona? Ne želi. 

Prejeli ste še dve gradivi, in sicer poročilo odbora za finance in poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Tako odbor kot zakonodajno-pravna komisija 
nimata pripomb k osnutku zakona. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ce nihče, predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. 
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi po- 

slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 
Predlagam, da nadaljujemo sejo po dnevnem redu in da se pozneje vrne- 

mo na točko, ki smo jo izpustili zaradi dela odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po zakonu o kon- 
verziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most— 
Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Zeli predstavnik izvršnega sveta 
besedo? Ne želi. 
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Prejeli smo še poročilo odbora za finance in poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. Eden kot drugi nima pripomb k osnutku zakona. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ce nihče, predlagam 
zboru naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

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

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet. Želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti predlog? Ne želi. Hvala. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli še sklep ustavnega sodišča SR 
Slovenije, poročilo zakonodaj no-pravne komisije, poročilo komisije za 
družbeno nadzorstvo, mnenje zasedanja delegatov občin in poročilo odbora 
za družbenoekonomske odnose, tega ste prejeli šele danes pred pričetkom 
seje. Prosim, da poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose, ker ste 
dobili gradivo šele pred sejo, pove, če je potrebno poročilo odbora še ustno 
obrazložiti. Tovariš Tone Polajnar! 

Tone Polajnar (iz klopi): Tovariš predsednik! Danes sta se odbor 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora 
in naš odbor za družbenoekonomske odnose sestala skupaj s komisijo za 
družbeno nadzorstvo. Dajejo skupen predlog, da naj se v 8. členu v drugi 
vrsti prvega odstavka letnica »1. 1. 1970« nadomesti z letnico »1. 1. 1966«. 
To pomeni, da se zakonska moč tega zakona pomakne za 4 leta nazaj. 

Ravno tako naj se v prvi alinei četrtega odstavka letnica »1. 1. 1970« 
nadomesti z letnico »1. 1. 1966«. 

Predsednik Tone Bole: Tovariši in tovarišice! Pravkar me je obvestil 
predstavnik izvršnega sveta tovariš Boris Mikoš, da nas prosi, če bi lahko 
to točko dnevnega reda premaknili na poznejšo razpravo, ker je prišlo do 
določenih motenj glede amandmajev. To točko dnevnega reda bomo pač 
obravnavali kasneje. 

Prosim zbor, da upošteva to prošnjo predstavnika izvršnega sveta. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za ratifikacijo sporazuma med vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in vlado Republike Italije o ribolovu italijanskih ribičev v jugo- 
slovanskih vodah. 

Predlog za ratifikacijo sporazuma je predložil v soglasje skupščini SR 
Slovenije zvezni izvršni svet v smislu XXXV. ustavnega amandmaja k zvezni 
ustavi. 

K tej točki dnevnega reda smo prejeli še naslednja gradiva: poročilo 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet, predlog odloka o soglasju, mnenje 
izvršnega sveta in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 
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Iz vseh poročil je razvidno, da ni nobenih pripomb in da se vsi navedeni 
strinjajo z ratifikacijo sporazuma. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Če nihče, dajem 
predlog odloka o soglasju na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadk v vozilih, ki 
opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu. 

Predlog zakona je prav tako predložil zvezni izvršni svet na podlagi 
XXXV. amandmaja k zvezni ustavi. K omenjenemu predlogu smo prejeli 
še predlog odloka o soglasju, ki ga je predložila komisija za vprašanja med- 
narodnih odnosov, in pa poročilo zakonodajnonpravne komisije. Zeli pred- 
stavnik komisije še ustno obrazložiti predlog odloka? Ne želi. Obveščen sem, 
da se izvršni svet skupščine SR Slovenije strinja z ratifikacijo oziroma s 
predlogom zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma. 

Zeli kdo sodelovati v razpravi? Ce nihče, dajem na glasovanje predlog 
odloka. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za ratifikacijo protokola o pomoči v kapitalu med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Zvezne republike Nemčije, ki je 
bil podpisan 20. decembra 1972 v Bonnu. 

Predlog odloka je predložil skupščini v soglasje zvezni izvršni svet, in 
sicer na podlagi XXXIV. ustavnega dopolnila k zvezni ustavi. 

Sam akt predloga za ratifikacijo protokola smo kot zaupno' gradivo že 
prejeli. Ker smo danes s to točko razširili dnevni red, smo vam ga ponovno 
razdelili. Hkrati ste prejeli tudi predlog odloka o soglasju k ratifikaciji tega 
protokola, ki ga je predložila komisija za vprašanja mednarodnih odnosov. 
Hkrati ste prejeli mnenje izvršnega sveta, da se strinja, da skupščina SR 
Slovenije sprejme ustrezni akt k navedenemu predlogu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Če nihče, dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslan- 
ci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasnoi sprejet. 

Prosim zbor za pozornost. Vračamo se na 5. točko dnevnega r eda, 
to je na usklajevanje predloga zakona o vodnem prispevku za leto 1974. 

Za kaj gre, veste. Prosim poročevalca odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, da nas seznani s stališčem odbora. Besedo ima tovariš Alojz Antončič. 

Alojz Antončič: Odbor za proizvodnjo in blagovni promet se je 
danes dopoldne sestal z odborom za finance republiškega zbora in na seji 
dosegel soglasje, da se predloži amandma v smislu, v kakršnem ga je sprejel 
naš odbor oziroma gospodarski zbor. 
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Kljub temu je republiški zbor na današnji seji sprejel zakon o vodnem 
prispevku v predloženem besedilu, kar pomeni, da ni upošteval amandmaja, 
ki sta ju predložila omenjena odbora. 

Odbor je tudi na ponovni seji ugotovil, da že tri leta opozarja, da je po^- 
trebno glede vodnega prispevka spremeniti politiko zbiranja sredstev. Tudi pri 
sprejemanju zakona za lansko -leto je gospodarski zbor opozoril predlagatelja, 
da naj v smislu predlogov v odboru in potem tudi v gospodarskem zboru 
predloži za leto 1974 takšen zakon, ki bo upošteval politiko, da plačujejo raz- 
meroma višji vodni prispevek tiste gospodarske organizacije, ki najbolj one- 
snažujejo vode. 

Ker bi z vztrajanjem našega odbora pri predloženem besedilu oziroma 
amandmaju k 14. členu lahko nastale motnje pri zbiranju prispevka za vod- 
no gospodarstvo v letošnjem letu, odbor umika svoj amandma in predlaga 
zboru, da sprejme zakon v besedilu, v katerem je bil predložen. Predlaga pa 
zboru, da hkrati sprejme naslednji sklep: 

1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj predloži skupščini SR Slovenije 
do 30. 6. 1974 osnutek zakona o kategorizaciji voda. Ta zakon naj bi pripo- 
mogel k uresničevanju politike, ki bo stimulirala potrošnike in onesnaževalce 
voda za ohranitev in izboljšanje stanja vodnega režima, kakor tudi k temu, 
da za čistost voda prispeva vsak sorazmerno s stopnjo onesnažitve vode. 

2. Hkrati z osnutkom zakona o kategorizaciji voda naj izvršni svet pred- 
loži dolgoročnejši program postopnega zviševanja vodnega prispevka, ki 
naj bo oblikovan tako, da bo spodbujal čimprejšnje uvajanje čistilnih naprav 
in hkrati prispeval k realni določitvi obveznosti največjih onesnaževalcev voda. 
Na podlagi tega programa naj izvršni svet predloži kriterije oziroma merila 
za določitev vodnega prispevka za leto 1975. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste poročilo oziroma obrazložitev, ki jo 
je dal predstavnik odbora, in sicer, da umika svoj amandma ter da naj bi 
se 14. člen glasil: »Ta zakon začne veljati 1. januarja 1974. leta«. To pomeni 
enako besedilo, kot ga je sprejel republiški zbor na svoji zadnji seji. 

Dajem predlog našega odbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko. ) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je 14. člen zakona o vodnem prispevku sprejet z večino 
glasov. S tem smo v besedilu zakona usklađeni z republiškim zborom. 

Prehajam na glasovanje o sklepu, ki ga je prav tako predlagal predstavnik 
odbora oziroma odbor za proizvodnjo in blagovni promet. Prosim za stališče 
predstavnika izvršnega sveta. 

Dr. Miro Saje: Izvršni svet se strinja. 

Predsednik Tone Bole: Hvala lepa! Dajem predlog sklepa, kot ga je 
oblikoval tovariš Alojz Antončič, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 
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Predlog zakona je dal izvršni svet, ki predlaga, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Prosim predstavnika izvršnega 
sveta, če želi še ustno obrazložiti predlog zakona. Besedo ima tovariš dr. Miro 
Saje. 

Dr Miro Saje : Tovariš predsednik! Predlog zakona o pogojih za pro- 
dajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini je izvršni svet pripravil 
po sklepu ustavnega sodišča SR Slovenije, da naj ta zakon uskladi z intencijami 
in sugestijami, ki so bile dane v javni razpravi o zakonu o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj. Menim, da je sprejem tega zakona že na 
današnji seji potreben, kar bi v nasprotnem primeru sicer že prekoračeni 
rok še podaljševali. 

Glede vsebine predloga, ki smo ga predložili in ki zadeva novelizacijo 
zakona iz leta 1971, bi rad poudaril, da smo prejšnja, zelo toga in formalistična 
določila spremenili v tem smislu, da smo naredili določeno diferenciacijo glede 
na objekte, njihovo starost, zastarelost opreme, funkcionalnost in pa glede 
na kupce stanovanj v družbeni lastnini. Namreč, izvedli smo diferenciacijo- 
glede oseb, ki imajo nižje osebne dohodke, glede mladih družin in glede oseb, 
ki ne presegajo poprečja osebnega dohodka v republiki. S tem smo opravili 
določeno diferenciacijo glede na same objekte oziroma stanovanja, kakor 
tudi diferenciacijo glede na občane kot kupce stanovanj. 

Menim, da smo s to novelizacijo zakona dejansko upoštevali splošna izho- 
dišča in sklepe 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije, kjer je bila 
ta socialna diferenciacija tudi izrecno nakazana. 

O predlogu zakona so razpravljali tudi na zasedanju zbora delegatov ob- 
čin, kjer so bili dani tudi določeni amandmajski predlogi, ki pa jih odbor za 
družbenoekonomske odnose, odbor za urbanizem republiškega zbora in komi- 
sija za družbeno nadzorstvo niso sprejeli. Pač pa so na tej skupni seji pred- 
lagali, komisija za družbeno nadzorstvo in oba odbora, amandma, da naj 
bi namesto roka 1. 1. 1970 zakon uveljavili z retroaktivno veljavnostjo od 
1. 1. 1966. O tem amandmaju obeh odborov in komisije za družbeno nadzor- 
stvo bi se kazalo opredeliti, kajti v drugih pogledih ni bilo sugestij za spre- 
membo zakona. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo delo. Če pa bo 
prišlo do razlik, bomo uporabili usklajevalni postopek, kot predvideva poslovnik. 

K predlogu zakona ste prejeli že prej navedena gradiva. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Tovariš Stane Simšič, pred- 

stavnik zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakonodajno-pravna komisija o amandmaju, ki smo ga danes dobili, ni posebej 
razpravljala. Razpravljala je le o amandmajih, ki jih je predložilo zasedanje 
delegatov občin. V zvezi s tem amandmajem naj opozorim na stališče zakono- 
dajno-pravne komisije, ki ga je imela leta 1971 glede vprašanja retroaktivne 
veljave predpisa. Naš zbor je ne glede na mnenje zakonodajnopravne komi- 
sije sprejel drugačno stališče, kot ga je predlagala komisija. To pomeni, da 
je, če se zbor odloči za pot, kakršno predlaga odbor, v bistvu vseeno, ah gre za 
leto 1971 ali pa za leto 1966. Glede retroaktivnosti predpisa je stališče zakono- 
dajno-pravne komisije nespremenjeno. Z njo ne soglaša. 
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Predsednik Tone Bole: Prehajam na glasovanje o amandmajih, in 
sicer najprej k prvi alinei drugega odstavka 3. člena. Amandma je dalo za- 
sedanje delegatov občin. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame 
stališče do tega amandmaja. Izvršni svet se ne strinja. Prosim za stališče pri- 
stojnega odbora. 

Tone Polajnar: Odbor je bil mnenja, tako kot predstavnik izvršnega 
sveta, da besedilo, da mora kupec obvezno ponuditi varščino v višini najmanj 
5 % od izklicne cene, to je kavcijo, ter da se kupcu ta varščina vračuna v ob- 
vezni polog, ni potrebno, ker so te intencije že zajete v predloženem besedilu 
zakona. 

Predsednik Tone Bole : Prosim za mnenje zakonodajno-pravno komi- 
sijo. Nima pripomb. 

Dajem amandma zasedanja delegatov občin k prvi alinei drugega odstavka 
3. člena na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Nihče.) Je kdo 
proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno zavrnil amandma. 
Dajem na glasovanje amandma k tretjemu odstavku 3. člena, ki ga prav 

tako predlaga zasedanje delegatov občin. Prosim predstavnika izvršnega sveta 
za stališče! Se ne strinja. Prosim za stališče pristojni odbor! Se ne strinja. 
Zakonodajno-pravna komisija? Se ne strinja. 

Dajem amandma k tretjemu odstavku 3. člena na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko! (Nihče.) Je kdo proti? (Vsi poslanci) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno zavrnjen. 
Prehajamo na amandma zasedanja delegatov občin, in sicer na dva med 

seboj povezana amandmaja, to je, da se za 8. členom vstavi novi 9. a člen 
in ustrezne dopolnitve k dosedanjemu 9. členu. Prosim za stališče izvršni svet! 
Se ne strinja. Prosim za mnenje pristojni odbor! Se ne strinja. Zakonodajno- 
pravna komisija? Se ne strinja. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj. prosim dvigne roko! 
(Nihče.) Je kdo proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma soglasno zavrnjen. 

Prehajam na dva med seboj povezana amandmaja, ki jih predlaga pristojni 
odbor k 8. členu, in sicer da se v drugi vrsti prvega odstavka letnica 1. 1. 1970 
nadomesti z letnico 1. 1. 1966 ter da se v prvi alinei četrtega odstavka prav 
tako letnica 1. 1. 1970 nadomesti s 1. 1. 1966. Slišali smo že stališče zakonodajno- 
pravne komisije na začetku obravnave te točke. Prosim še, kakšno je sta- 
lišče izvršnega sveta. 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Izvršni 
svet je že v zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini v letu 1971 zagovarjal, v skladu s potrebo in družbenimi 
interesi, retroaktivno uveljavitev zakona. Zato ne nasprotuje predloženim 
amandmajem glede 8. člena. Vendar mora pri tem opozoriti na določene 
konsekvence, ki bodo sledile v praktični uporabi zakona z retroaktivno močjo 
8 let nazaj. 

V 3. členu zakona je rečeno, da mora občinska skupščina določiti vsako 
leto za svoje območje vrednost posameznih elementov za izračunanje valo- 

10 
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rizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja. Po navedenem, 
če se uveljavi amandma, ibodo občinske skupščine morale z odlokom dolo- 
čati od leta 1966 dalje vrednost posameznih elementov za izračunanje valo- 
rizirane vrednosti stanovanjskih hiš. Problem ni v tem, da občinske skupšči- 
ne ne bi mogle sprejeti takega odloka, pač pa v tem, da so podatki težko 
dostopni in da naše statistične in druge evidence ne nakazujejo adekvatne 
vrednosti vseh 'elementov, ki tvoirijo vrednost stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja. 

Dalje moram opozoriti, da so v tem obdobju že nastale spremembe na sta- 
novanjih in stanovanjskih hišah, ki so jih novi lastniki predelovali, prezido- 
vali, modernizirah, lahko pa tudi nekatere pravne spremembe, če je kupec 
prodal stanovanje oziroma stanovanjsko hišo novemu lastniku. V tem pri- 
meru bodo zadeve na terenu povzročile sila zamotane postopke. Prav tako 
bodo v primeru razveljavljanja kupoprodajne pogodbe stanovanjska podjetja 
oziroma stanovanjske skupnosti obremenjene z vračilom kupnine in v stano- 
vanjsko hišo oziroma stanovanje vloženih sredstev. V zvezi s tem se nam 
odpirajo številna vprašanja, zaradi katerih sicer, kot že povedano, ne naspro- 
tujemo predloženim amandmajem, vendar se moramo zavedati problematike 
in težav, ki bi jih povzročil sprejem amandmaja. 

Se en podatek. Od približno 3000 stanovanj smo skoraj 1000 stanovanj 
razrešili z zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj iz 
leta 1971. Ostane nam okoli 2000 prodanih stanovanj, ki bi jih morali pregleda- 
ti oziroma revidirati po predlaganih načelih. Ugotoviti je treba starost oziroma 
opremljenost stanovanjske hiše z ene in z druge strani kupce teh stanovanj 
kot občane in delavce glede socialnih razmerij, ki vplivajo na ublažitev po- 
gojev iz 3. člena. Moramo vedeti, da je po naših podatkih vsaj 1000 stano- 
vanj že zapopadenih v 3. členu. To pomeni, da na zelo stara stanovanja in za 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena, revizija oziroma retroaktivnost, 
podaljšana na 1. 1. 1966, ne bo imela vpliva. Ostane nam okoli od 500 do 
700 stanovanj, na katere bi lahko retroaktivnost imela večji vpliv. V zvezi s 
tem se seveda sploh postavlja vprašanje, če je taka družbena intervencija 
v tem primeru potrebna. 

Opozoril bi zbor, da republiški sekretariat za urbanizem pripravlja pose- 
ben zakon o odplačevanju posojil, ki so bila dana iz družbenih sredstev za 
stanovanjsko gradnjo. Pri posojilih, ki se danes odplačujejo z izredno nizkimi 
anuitetami, bodo anuitete dvignjene vsaj na raven sedanjih administrativno 
določenih stanarin. S tem bi dosegli, da bi se hitreje vračala posojila, dana 
iz družbenih sredstev za stanovanjsko gradnjo>, hkrati pa bi izločili, vsaj 
deloma, socialno diferenciacijo med lastniki, ki so pod izredno ugodnimi 
družbenimi pogoji pridobili stanovanje v last, in med najemniki stanovanj. 

Tudi v tem zakonu sprejemamo retroaktivnost, vendar je kvalitetna razlika 
med vsebino enega in drugega zakona. Tu bo< namreč občan kot posojilojemalec 
lahko prizadet samo v delu dohodka, medtem ko bi bil po zakonu o pogojih 
za prodajo stanovanj prizadet s takojšnjim vračilom osebnega pologa, ki lah- 
ko znaša precej. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Tovariš Saje, katero stališče zdaj pod- 
pira izvršni svet? Ali stoji za predlogom pristojnega odbora, ali podpira 
predlog, ki ga daje tudi zakonodajno^pravna komisija, to je, da se ostane pri 
1. 1. 1970. leta. 
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Zakonodajno-pravna komisija pravi v svojem poročilu, da je obravnavala 
predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini, ki ga je skupščini predložil izvršni svet, ter da komisija v 
načelni obravnavi kakor tudi v obravnavi po členih ni imela pripomb. 

Stane Simšič (iz klopi): Zakonodajno-pravna komisija se ne strinja 
z amandmaji. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove, 
ali se strinja z amandmaji ali ne. Se strinja. 

Obveščam zbor, da se s predlogom pristojnega odbora našega zbora strinja 
izvršni svet, ne strinja pa se zakonodajno-pravna komisija. 

Dajem predlog pristojnega odbora, da naj se v drugi vrsti prvega od- 
stavka letnica 1. 1. 1970 nadomesti z letnico 1. 1. 1966 ter da naj se v prvi 
alinei četrtega odstavka letnica 1. 1. 1870 nadomesti z letnico 1. 1. 1966, na 
glasovanje. Kdor je za predlog odbora, naj prosim dvigne roko! (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (En posla- 
nec.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja odbora sprejeta z večino glasov. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Prehajam na zadnjo točko dnevnega reda, in sicer na izvo- 
litev delegacije našega zbora za udeležbo na proslavi 30. letnice SNOS v 
Črnomlju. 

10. februarja leta 1944 se je sestal na svoje prvo zasedanje Slovenski 
narodnoosvobodilni svet. Na svojem prvem zasedanju je bil na osvobojenem 
ozemlju Bele krajine v Črnomlju sklican prvi resnično ljudski predstavniški 
organ, demokratično izvoljen na Zboru odposlancev slovenskega naroda v 
Kočevju. 

Letos praznujemo 30-letnico tega zgodovinskega dogodka. Proslave, ki 
bo 19. februarja v Črnomlju v zgodovinski dvorani kulturnega doma, se bodo 
poleg takratnih članov SNOS udeležile tudi delegacije zborov naše skup- 
ščine, družbenopolitičnih organizacij in pomembnejših republiških ustanov, 
skupaj z delegacijami obeh belokrajinskih občin. 

Ker naj bi tudi naš zbor poslal na to proslavo tričlansko delegacijo, 
dovolite, da predlagam člane, ki bi bili v njej: tovarišica Mara Zlebnikova, to- 
variš Stane Pungerčar in tovariš Stojan Makovec. Ima kdo spreminjevalni 
predlog? Če ne, dovolite, da dam predlog na glasovanje. Kdor je za, naj dvig- 
ne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor soglasno strinja, da bodo naš zbor zastopali to- 
varišica Mara Zlebnikova, Stane Pungerčar in Stojan Makovec. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Končujem sejo in se zahvalju- 
jem za udeležbo. 

(Seja je bila končana ob 17.15.) 
10* 
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62. seja 

(28. februarja 1974) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 10.20. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da 
pričnemo 62. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili trije poslanci. Ugotavljam, da je zbor sklep- 
čen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 61. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog ustave Socialistične republike Slovenije; 
4. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike 

Slovenije; 
5. osnutek zakona o rudarstvu; 
6. osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti že- 

lezniškega prometa; 
7. predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti; 
8. usklajevanje predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš 

in stanovanj v družbeni lastnini; 
9. osnutek zakona o dajanju poroštva SR Slovenije za obveznosti organi- 

zacij združenega dela pri določenih tujih posojilih; 
10. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 

slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje industrijskega 
projekta Livarna železa in temprnih litin. 

Vprašam zbor, če se strinja s predloženim dnevnim redom? (Da.) Ker pri- 
pomb ni, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Na današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in pristojnih 
republiških upravnih organov povabil še predstavnike gospodarske zbornice 
SR Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, ustavnega sodišča SR Slovenije ter 
predstavnika komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih 
odnosov. 
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Pred prehodom na obravnavo dnevnega reda sporočam, da nas je okrožno 
javno tožilstvo Gorica obvestilo, da je odstopilo od kazenskega pregona zoper 
poslanca gospodarskega zbora Ferda Papiča. Menim, da sem vas dolžan o tem 
obvestiti glede na to, da je zbor na eni od zadnjih sej odločal o imuniteti 
tega poslanca v zvezi s takrat zoper njega predlagano uvedbo kazenskega 
postopka. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
61. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli skupaj z ostalim gradivom za današnjo sejo. Ima kdo 
kako pripombo k zapisniku? Ker ugovorov ah pripomb ni, ugotavljam, da je 
zapisnik odobren. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja, 
in sicer na prvi del te točke dnevnega reda, na odgovore na poslanska vpra- 
šanja. 

Na poslansko vprašanje Ivana Goleta, ki ga je postavil na zadnji seji zbora 
izvršnemu svetu, bo odgovoril tovariš Rado Lipičar, predstavnik izvršnega 
sveta. 

Rado Lipičar: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec tega zbora Ivan Gole je postavil naslednje poslansko vpra- 
šanje: 

»Kdaj in kakšne ukrepe bo sprejel izvršni svet v zvezi s kreditiranjem 
prodaje serijske opreme, ki jo izdeluje kovinska predelovalna industrija?« 

Na postavljeno vprašanje odgovarjamo: Republiški izvršni svet se zaveda 
težav, ki jih ima naša kovinska predelovalna industrija pri prodaji serijske 
opreme tako na domačem kot na tujem trgu. Domači proizvalaci so namreč 
pri prodaji v podrejenem položaju, ker tuji dobavitelji nudijo ugodnejše kre- 
ditne in druge prodajne pogoje. Da bi olajšala položaj proizvajalcev opreme, je 
SR Slovenije prek Narodne banke Slovenije v letu 1973 usmerila za prodajo 
opreme 130 milijonov dinarjev republiške primarne emisije, za kreditiranje 
prodaje domače opreme v državi na kredit 15 milijonov dinarjev sredstev hra- 
nilnih vlog poštne hranilnice, za kreditiranje individualne investicijske opreme 
80 milijonov dinarjev sredstev 30 % depozitov pri investicijskih vlaganjih v 
nove negospodarske in neproizvodne investicije ter za kreditiranje izvoza traj- 
nih potrošnih dobrin 19 milijonov dinarjev iz 100-milijonskega dolarskega poso- 
jila. V letu 1974 bomo skušali za kreditiranje opreme preskrbeti še dodatna 
sredstva. 

Usmerjanje emisijskih sredstev in bančnega potenciala za kreditiranje pro- 
daje serijske opreme na kredit sodi med zadeve skupne kreditno-monetarne 
politike, o kateri se dogovarjajo republike in pokrajine na ravni federacije. 
Za letos je projekcija te politike v zakasnitvi in so šele sedaj razprave za uskla- 
ditev posameznih stališč. Pri tem je bila poudarjena potreba po usmeritvi 
določenega dela kreditnega potenciala poslovnih bank za kreditiranje prodaje 
serijske in druge opreme na domačem trgu in v tujini. 

Socialistična republika Slovenija in tudi nekatere druge republike se za- 
vzemajo, da se sprosti del obvezne rezerve poslovnih bank pri Narodni banki 
pod pogojem, da se del tega potenciala uporabi za kreditiranje prodaje serijske 
opreme. 
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Predsednik Tone Bole: Tovariš Gole, ste z odgovorom zadovoljni? 
(Da.) Tovariš Lipičar, prosil bi, če bi tovarišu poslancu dali tudi pismeni 
odgovor. 

Na poslansko vprašanje tovariša Žarka Zigona, ki ga je postavil na 61. seji 
zbora izvršnemu svetu, bo prav tako odgovoril tovariš Rado Lipičar. Prosim! 

Rado Lipičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec tega zbora Žarko Zigon je postavil naslednje vprašanje: 

»Kakšne ukrepe namerava storiti izvršni svet, da bo zagotovljena pravo- 
časna oskrba z mineralnimi gnojili, glede na to, da nujno oskrbo resno ovirajo 
še vedno odprta vprašanja o ceni umetnih gnojil ter o njihovem registriranju?« 

Odgovarjamo: Republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški sekre- 
tariat za kmetijstvo in gozdarstvo spremljata problematiko cen in oskrbe z 
umetnimi gnojili, zlasti še v zadnjem času, odkar so se cene surovin, ki jih naše 
tovarne mineralnih gnojil skoraj v celoti uvažajo, močno dvignile. Oba sekre- 
tariata sta pred časom opozorila zvezne organe na potrebo hitrega reševanja. 
Na seji medrepubliškega komiteja za trg in cene dne 7. 2. 1974 je predstavnik 
SR Slovenije ponovno terjal, da se zaradi že pričete sezone takoj reši vpra- 
šanje cen umetnih gnojil, to je uskladitev teh cen s povišanimi uvoznimi 
cenami surovin. 

Na seji komiteja za trg in cene dne 17. 2. 1974 je bil obravnavan kon- 
kreten predlog odloka o cenah umetnih gnojil. Soglasje k spremembi cen so 
dali predstavniki vseh republik in pokrajin. Pričakovati je, da bo ta odlok 
takoj potem, ko ga bo zvezni izvršni svet sprejel, objavljen in uveljavljen, s 
čimer bodo odpadle motnje pri redni oskrbi z umetnimi gnojili. Ze prej pa je 
zvezni izvršni svet v okviru reševanja te problematike sprejel sklep, da se 
uvozijo določene količine umetnih gnojil ter da se v program stalnih blagovnih 
rezerv vključi 50 000 ton umetnih gnojil. Poleg tega pa je za čas do konca maja 
za izvoz umetnih gnojil potrebno pridobiti posebno dovoljenje, ker je sicer izvoz 
gnojil prost. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Zigon, ste z odgovorom zadovoljni? 
(Da.) 

Na zadnji seji je postavil poslansko vprašanje tudi tovariš Stojan Makovec, 
in sicer v zvezi z ukrepi za preprečevanje nomadske paše ovac v Vipavski dolini. 
Prosil bi predstavnika sekretariata za kmetijstvo, da da odgovor tovarišu 
Stojanu Makovcu. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec tega zbora tovariš Stojan Makovec je postavil izvršnemu svetu naslednje 
poslansko vprašanje: »Kakšni zaščitni ukrepi 'bodo storjeni, da se bo učinko- 
vito preprečila že drugo leto se ponavljajoča nomadska paša ovac, ko prihajajo 
pastirji iz sosednjih republik na področje Vipavske doline in pri tem uničujejo 
posevke zasebnih kmetovalcev.« 

Na vprašanje odgovarjamo: Problem nomadske paše ovac je v Sloveniji 
pereč že nekaj let. Ta problem je pri nas akutnejši, odkar so v SR Hrvatski in 
AP Vojvodini sprejeli zakon o prepovedi nomadskega ovčarjenja, SR Slovenija 
pa za prepoved nomadske paše nima ustreznega zakona oziroma drugega zakon- 
skega predpisa. Po sedaj veljavnih predpisih temeljnega zakona in zakona o 
ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine — gre 
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za temeljni zvezni zakon in republiški zakon —1 morajo imeti lastniki živali 
za živali, ki jih gonijo oziroma prevažajo izven, območja občine, veljavno 
zdravstveno spričevalo in jih mora pregledati pristojni veterinarski inšpektor. 
Kolikor imetnik oziroma čuvaj črede nima ustreznih veljavnih veterinarsko- 
sanitarnih dokumentov, je pristojni veterinarski inšpektor dolžan prepovedati 
nadaljnje gibanje črede in za delinkventa predlagati kaznovanje. Po podatkih, 
s katerimi razpolagamo, občinske veterinarske inšpekcije opravljajo navedene 
naloge v sodelovanju z organi javne varnosti. Razpolagamo pa tudi s podatki, 
da lastniki čred oziroma pastirji pretežno imajo ustrezne dokumente. Ker ve- 
ljavni predpisi niso dovolj učinkoviti, da bi preprečili .škodo, ki jo povzročajo 
črede ovac z nomadsko pašo, bo izvršni svet skupščine SR Slovenije predlagal, 
da se sprejme zakon, ki bo uredil zadevo na podoben način, kot je urejena v 
SR Hrvatski. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, ali ste z odgovorom zado- 
voljni? (Da.) Tovariš Marenk, prosim, če posredujete tovarišu poslancu pismeni 
odgovor. 

Na pismeno poslansko vprašanje Janeza Vidmarja, ki ga je dne 13. februarja 
postavil izvršnemu svetu, bo odgovoril tovariš Peter Winkler, predstavnik 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec Janez 
Vidmar je postavil izvršnemu svetu vprašanje, kdaj bo izvršni svet skupščine 
SR Slovenije predložil pristojnima zboroma skupščine predlog za spremembo 
zakona o višjih šolah za organizacijo dela v Kranju. 

Odgovor: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o višji šoli 
za organizacijo dela v Kranju je obravnavala koordinacijska komisija izvršnega 
sveta za družbene dejavnosti, ki je na 47. seji 2. julija 1973 ugotovila, da šola 
utemeljeno terja postopek za ugotovitev izpolntive pogojev za prehod na visoko 
stopnjo. V postopku, ki naj ga sproži republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo, naj se ugotovi, ah je učni program ustrezno zasnovan glede na poklicni 
profil in raven visokošolskega študija, ah je usklađen s sorodnimi visokošol- 
skimi institucijami v Sloveniji, ah je izpeljan dogovor o delitvi dela med temi 
institucijami, ah ima šola kvaliteten pedagoški kader, ali razpolaga s potrebnimi 
prostori in opremo, kakšne so objektivne potrebe po strokovnjakih za organi- 
zacijo dela v Sloveniji in kako bo zagotovljeno stabilno financiranje v šolanje 
vpisanih generacij. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je imenoval 11. septembra 
1973 posebno strokovno komisijo, v kateri so bih zastopani tudi vsi zainteresi- 
rani dejavniki. Komisija, katere poročilo je sekretariat 20. novembra 1973 pred- 
ložil koordinacijski komisiji izvršnega sveta za družbene dejavnosti, je na pod- 
lagi ugotovitev o dosedanjem razvoju višje šole za organizacijo dela in zaradi 
ustreznosti osnove za razvoj študija na visoki stopnji predlagala, da se omogoči 
razvoj višje šole za organizacijo dela v visoko šolo. 

Pri ponovni obravnavi predloga za preosnovo višje v visoko šolo in ome- 
njenega poročila začasne komisije je koordinacijska komisija 14. februarja 1974 
sklenila, da je treba poročilo dopolniti še z nekaterimi podatki, zlasti z infor- 
macijami o uskladitvi delovnih področij.s sorodnimi institucijami in o pred- 
videnem učnem osebju za visoko stopnjo študija organizacije, z oceno kadrov- 
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skih potreb po tovrstnih strokovnjakih in z informacijami o sofinanciranju 
razširjene dejavnosti ter o sedanjih in potrebnih novih prostorih. 

Izpopolnjeno poročilo naj bi obravnavale še druge zainteresirane insti- 
tucije, predvsem univerza v Ljubljani, združenje visokošolskih zavodov v Mari- 
boru, skupnost visokošolskih zavodov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slo- 
venije, republiški zavod za zaposlovanje, izobraževalna skupnost SR Slovenije 
in zavod za šolstvo SR Slovenije, nato pa naj ga republiški sekretariat do 
31. marca 1974 predloži koordinacijski komisiji izvršnega sveta v ponovno 
obravnavo. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je že obnovil delo začasne 
komisije tako, da bo do postavljenega roka mogoče predložiti zahtevana dodatna 
gradiva. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Na 61. seji je prav tako postavil poslan- 
sko vprašanje tovariš Stojan Makovec, in sicer v zvezi s pristojnostjo svetov 
krajevne skupnosti pri izbiri lokacije splošno pomembnih objektov. Prosim 
tovariša Miroslava Sajeta, namestnika republiškega sekretarja za urbanizem, 
da da odgovor. 

Dr. Miroslav Saje: Na 61. seji gospodarskega zbora dne 7. februarja 
1974 je poslanec Stojan Makovec postavil izvršnemu svetu naslednje poslansko 
vprašanje: Kakšne so pristojnosti svetov krajevne skupnosti pri zastopanju 
interesov občanov pri določanju lokacij gospodarskih objektov, ki ogrožajo 
delovanje in funkcioniranje splošno pomembnih objektov za krajevno skup- 
nost? Pri tem je opozoril na neučinkovitost pritožbe sveta krajevne skupnosti, 
ki je v interesu občanov sprožila pri vrhovnem sodišču spor zaradi določitve 
lokacije kokošje farme na kraju, kjer zaradi pomanjkanja vode in neustreznih 
vplivov na okolico ogroža delovanje in funkcioniranje osnovne šole oziroma 
stanovanjskih objektov. Kot poglavitni razlog izgubljene tožbe je navedel od- 
rekanje statusa pravne osebe krajevni skupnosti oziroma njenemu svetu, ki 
je sprožil spor. 

Odgovor na poslansko vprašanje: 
1. Zakon o urbanističnem planiranju iz leta 1967 vključuje krajevno skup- 

nost v proces urbanističnega urejanja mest, naselij in območij. V prvem od- 
stavku 10. člena in prvem odstavku 13. člena tega zakona je izrecno določeno, 
da se urbanistični program in drugi urbanistični dokumenti pripravijo ob 
sodelovanju krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih in strokovnih organizacij, 
organizacij združenega dela ter državnih organov. 

Smisel teh določb zakona je v tem, da se pri samem nastajanju urbanistič- 
nega dokumenta konfrontira z navedenimi organi in organizacijami in s kra- 
jevno skupnostjo vsaka pereča prostorska problematika v ustreznem občinskem 
območju, da bi osnutek urbanističnega dokumenta izbral najbolj primerne re- 
šitve za bodočo ureditev in razvoj takega območja. 

Po navedenem zakonu se krajevnim skupnostim ne le daje možnost, da v 
tem procesu sodelujejo, temveč se jim celo nalaga ta dolžnost. Krajevna skup- 
nost ima tako vse možnosti, da vpliva na rešitve urbanističnih dokumentov 
že pri samem nastanju teh dokumentov. 

Krajevna skupnost ima nadalje tudi pravico, da da v času razgrnitve 
osnutka urbanističnega dokumenta svoje pripombe in predloge, ki jih mora 
obvezno obravnavati za urbanizem pristojen svet občinske skupščine in skup- 
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ščina sama. Naravno je, da je uspešno uresničevanje takšnih pravic krajevne 
skupnosti v mnogem odvisno od zainteresiranosti in aktivnosti krajevnih skup- 
nosti samih. 

Potem ko občinska skupščina sprejme z odlokom urbanistični dokument, 
ne more biti več odstopanja od njega. V takem primeru je na mestu pobuda 
krajevne skupnosti za spremembo urbanističnega dokumenta, če so za to dani 
zares utemeljeni razlogi. Vseh kakršnihkoli pobud pa seveda ni mogoče sprejeti, 
saj so interesi v prostoru v vedno večjem nasprotju, čim hitreje povečujemo 
investicijsko gradnjo, in je zato potrebno disciplinirano izvajanje sprejetih doku- 
mentov. Ti pa se sprejemajo v tako demokratični obliki, da lahko vsakdo izrazi 
svoje utemeljene pripombe. 

2. Kar zadeva lokacijsko dovoljenje za gradbene objekte, se le-ta izda po 
poprejšnji obravnavi, pri kateri sodelujejo poleg investitorja in sosedov tudi 
vsi organi in organizacije, ki so lahko z lokacijo prizadeti pri svojih pravicah 
ah pravnih koristih ali ki uradoma zastopajo varstvo določenih splošnih prav- 
nih koristi, oziroma ki uradoma zastopajo varstvo določenih splošnih koristi. 
Republiški sekretariat za urbanizem vključuje v take obravnave krajevne skup- 
nosti pri izdaji lokacijskih dovoljenj za objekte širšega regionalnega pomena, 
čeprav pb zakonu k temu ni zavezan. 

Medtem ko krajevne skupnosti kot krajevni samoupravni organi uresni- 
čujejo svoje funkcije pri urbanističnem planiranju, kot je bilo prej obrazloženo, 
pa v upravnem postopku niso po zakonu o splošnem upravnem postopku 
stranke v postopku. Po določbi 49. člena zakona o splošnem upravnem postopku 
je stranka oseba, ki se na njeno zahtevo uvede postopek, zoper katero teče 
postopek ali ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udele- 
ževati se postopka. Po drugem odstavku 50. člena tega zakona je lahko stranka 
državni organ, organizacija, obrt ali druga enota delovne ali druge organizacije, 
skupnost, se pravi vas, naselje in podobno, čeprav ni pravna oseba, če je lahko 
nosilec pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. V uprav- 
nem postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja konkretnemu investitorju se 
namreč ne odloča o nobeni pravici ali obveznosti krajevne skupnosti, zato ni 
legitimirana za sodelovanje v njem. Za tako sodelovanje v upravnem postopku 
zagotavlja zakon o splošnem upravnem postopku pravico občanom-sosedom, 
če bi ti menili, da bi bih z nameravano gradnjo prizadeti pri svojih pravicah. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, ste z odgovorom zadovoljni? 

Stojan Makovec: Odgovor sicer moram sprejeti, vprašanje pa je, 
kaj lahko sedaj spremenimo. 

Dr. Miroslav Saje: Rad bi pojasnil, da bo zakon o splošnem uprav- 
nem postopku zdaj, ko je bila sprejeta ustava SFRJ, ponovno revidiran, Ker 
postavlja ustava krajevno skupnost v nov položaj, bodo verjetno usklađene 
tudi določbe glede statusa krajevne skupnosti v upravnem postopku. Poudarjam 
tudi, da bo zakon o urbanističnem planiranju prav tako usklađen z ustavo. 
Oba bosta vsekakor upoštevala nov položaj krajevne skupnosti. Sedaj pa je 
seveda tako, kot je odločilo vrhovno sodišče. 

Stojan Makovec: Želel bi, če bi sledil osebni razgovor na sekreta- 
riatu. 
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Predsednik Tone Bole: To pa je stvar vajinega dogovora. Predstavnik 
sekretariata ne bo imel nič proti, da razčistita to vprašanje še na sekretariatu. 

V zvezi z 61. sejo sem posredoval pismeni odgovor tovarišu Stanetu 
Pungerčarju ter tovarišu Žarku Zigonu. Prosim oba prizadeta poslanca, če 
imata kakšno pripombo glede na odgovor. Nimata. Hvala. 

Zeli kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ugotavljam, da nihče. 
K 3. točki dnevnega reda se bomo povrnili potem, ko bom prejel od repu- 

bliškega zbora sklep, s katerim je republiški zbor danes določil predlog ustave 
Socialistične republike Slovenije:. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda. V zvezi s to točko želim 
obvestiti zbor, da smo se predsedniki zborov dogovorili, da bomo na skupni 
seji obravnavali predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije. Na skupni seji republiškega zbora in zborov delovnih skupnosti, 
ki bo popoldne, predvidoma ob 16. uri, bomo poslušali obrazložitev ustavnega 
zakona, ki jo bo dal predsednik komisije za pripravo ustavnega zakona 
dr. France Hočevar, in nato skupaj z ostalimi zbori razpravljali o predlogu 
ustavnega zakona ter potem v ločenem glasovanju o njem odločali. Zato pred- 
lagam, da se na 4. točko dnevnega reda vrnemo pozneje, kb bomo slišali skupno 
obrazložitev. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o rudarstvu. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet, in sicer v skladu s programom 
dela za usklajevanje republiške zakonodaje z: ustavnimi amandmaji. Zeli pred- 
stavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? (Ne želi.) 

Razen osnutka zakona ste prejeli še poročilo odbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Vprašam poročevalca 
odbora in komisije, če želita še ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet in pri tem upošteva pripombe, ki so 

razvidne iz poročila odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter poročila 
zakonodajno-pravne komisije. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet, in sicer v skladu s programom 
dela za usklajevanje republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti predloženi osnutek. 
Besedo ima tovariš Rado Lipičar. 

Rado Lipičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Po prejšnji zakonski ureditvi je jugoslovanski temeljni zakon o graditvi železnic 
in o prometu in varnosti na železnicah iz leta 1965 enotno urejal vprašanje 
varnosti prometa na železnicah v celotnem območju Jugoslavije, republiškega 
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zakona s tega področja pa ni bilo. S sprejemom amandmajev k ustavi SFRJ, 
zlasti pa s sprejemom zvezne ustave ureja federacija na področju železniškega 
prometa le še osnovne varnosti, vse ostalo pa je v pristojnosti republike. 

V skladu s to ustavno spremembo je bil julija 1973 sprejet zvezni zakon o 
osnovah varnosti v železniškem prometu. S tem zveznim zakonom je bilo dolo- 
čeno, da republike posamezna vprašanja s področja varnosti v celoti rešijo s 
svojimi predpisi. 

Zakon, ki ga danes obravnavate, zato ureja varnost prometa na industrij- 
skih železnicah in industrijskih tirih, rekonstrukcije prog, progovnih naprav 
in objektov, tirnih vozil ter industrijskih železnic in industrijskih tirov ter 
vprašanja inšpekcije železniškega prometa. V skladu z navedenim zveznim 
zakonom zajema tudi določila o varnem in neoviranem prometu na križanjih 
cest z železniško progo. Zakon je sicer precej podroben, vendar ne obravnava 
vseh situacij v celoti. Menimo namreč, da podrobnejših tehničnih predpisov ne 
gre uvrščati v zakon, saj sodijo v predpise, ki naj jih izdaja izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije in pristojni upravni organi. Tb so podrobnejši predpisi o 
tehnični izvedbi in varni ureditvi križanja železniške proge s cesto, predpisi o 
tehničnem pregledu signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter 
tirnih vozil in o prometu teh vozil na jugoslovanskih železnicah in industrij- 
skih tirih. 

Predloženi zakonski osnutek poskuša v celoti urediti varnost prometa na 
industrijskih železnicah in na industrijskih tirih ter inšpekcijo železniškega 
prometa. Predlagani osnutek nima posebnih določil o rekonstrukciji prog, pro- 
govnih naprav, objektov in tirnih vozil na jugoslovanskih železnicah, na indu- 
strijskih železnicah in industrijskih tirih, temveč izrecno opozarja, da tudi za 
te objekte velja v naši republiki že sprejet zakon o graditvi objektov. Dodaja 
le jasno razmejitev, da se za rekonstrukcijo ne šteje obnova in zamenjava pro- 
govnih naprav in tirnih vozil. Predpisi o križanju železniških prog s cestami pa 
so bih urejeni deloma v zveznem zakonu, deloma pa v republiškem zakonu o 
javnih cestah. 

Čeprav gre v predloženem osnutku zakona predvsem za tehnična določila, 
le-ta nujno posega tudi v ekonomska razmerja. Ta del bo v bodoče urejen 
s sporazumom, kot nakazuje 21. člen osnutka. Pričakujemo, da bodo samo- 
upravne interesne skupnosti, ki se obhkujejo na področju prometa, ustanovile 
tudi svojo skupno organizacijo, na primer zvezo samoupravnih interesnih skup- 
nosti, in da bo zato v okviru take organizirane svobodne menjave dela možno 
s samoupravnimi sporazumi urediti tudi ta vprašanja. Do takrat pa naj bi ta 
zakon določal tudi ekonomsko stran vprašanja. 

Se bolj jasno posega zakon v ekonomska vprašanja s prehodnimi in konč- 
nimi določbami, konkretno s členi 36, 37 in 38. Člena 36 in 37 razmejujeta že 
navedeno vprašanje o vzdrževanju cestnega prehoda prek železnice oziroma 
železniške infrastrukture na cestnem prehodu ter vseh potrebnih znakov. Prav 
gotovo bo o tem v bodoče odločal sporazum. Do ustanovitve samoupravne inte- 
resne skupnosti in njihove zveze pa bomo še rabili zakonsko določilo, ki je prav 
zato razvrščeno med prehodne določbe. 

Enako prehodno naravo ima tudi določilo 38. člena, s katerim predlagamo, 
da bi do samoupravne ureditve vprašanja ostale v veljavi pristojnosti izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije, da da ali odreče soglasje k ukinitvi določene 
proge ali dela proge, za katero železniško gospodarstvo ugotavlja, da je postala 
nerentabilna. Očitno gre za vprašanje, o katerem bodo po ustanovitvi samo- 
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upravne interesne skupnosti odločali uporabniki železniškega prometa, ki bodo 
hkrati s svojo odločitvijo o morebitnem nadaljnjem delovanju nerentabilne 
proge sklenili tudi sporazum o pokrivanju razlike v stroških. Do samoupravnega 
organiziranja uporabnikov na tem področju pa mora ostati v veljavi sedanja 
ureditev, ki predvideva, da to nalogo opravlja izvršni svet. Ker s tem zakonom 
nadomeščamo zakon o organih za opravljanje določenih zadev s področja želez- 
nic v SR Sloveniji, ki je doslej urejal vprašanje nerentabilnih prog, mora biti 
tudi izrecno določeno, da ostanejo določila glede nerentabilnih prog v veljavi. 
Pravna praznina, ki bi sicer nastala, bi lahko vodila do težko rešljivih vprašanj. 

Inšpekcija železniškega prometa je bila v celoti urejena v prejšnjem zvez- 
nem temeljnem zakonu. Novi zvezni zakon te pristojnosti ni več imel in in- 
špekcije ni uredil, ker po ustavnih določbah za izvrševanje zveznih zakonov, 
ki urejajo le osnove varnosti prometa, republike same urejajo delovanje inšpek- 
cij, tako glede izvajanja zveznega zakona kot glede izvajanja republiških zako- 
nov in drugih predpisov. Zato ta osnutek vsebuje poglavje o inšpekciji železni- 
škega prometa. Ta določila so že usklađena z osnutkom republiškega zakona, 
ki bo širše urejal delovanje vseh inšpekcij v SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v raz- 
pravi? Tovariš Janko Kolarič, prosim! 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z načinom urejanja predložene problematike se sicer strinjam, vendar mi kljub 
temu dovolite, da dam dve pripombi oziroma dva predloga. 

Menim, da bi moralo biti v osnutku tega zakona predvideno osnovno načelo 
o udeleženosti upravljalca cest in železnice pri stroških vzdrževanja cestnih pre- 
vozov določeno v IV. poglavju, kjer so določila o križanju železniških prog 
s cestami, konkretno za 20. členom, kamor po svoji vsebini in pomenu tudi 
sodi. To načelo oziroma obveznost nikakor ne sodi v prehodne določbe, kot je v 
38. členu tega osnutka zakona predlagano, saj gre za urejanje trajnih razmerij, 
od katerih je odvisno tudi vprašanje varnosti, kar pa je osnovni namen tega 
zakona. 

Mnenja sem, da vprašanje zagotovitve varnosti, in ta je prav pri cestnih 
prehodih največkrat vprašljiva, ne moremo prepustiti dogovarjanju samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Zato predlagam, da se vsebina 36. člena, kjer je zajeto 
osnovno načelo udeleženosti upravljalca cest in železnic pri stroških vzdrže- 
vanja cestnih prehodov, prenese v IV. poglavje za 20. člen. Konkretno dogo- 
varjanje o višini in vrsti stroškov pa naj bi se opravljalo v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih potem, ko bodo le-te ustanovljene. Ne nazadnje, skrb in od- 
govornost za cestne prehode ne moremo v zakonu enostransko prenesti samo na 
železnico, kot to predvideva predlagatelj v 20. členu. 

V 38. členu se predlaga, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 
zakon o organih za opravljanje določenih zadev s področja železnice v SR Slo- 
veniji, razen 6. člena tega zakona. Le-ta pa vsebuje samo pooblastilo izvršnemu 
svetu skupščine SR Slovenije za dajanje soglasja železniškemu transportnemu 
podjetju za trajno ustavitev prevoza potnikov in blaga na posameznih progah 
ali delih prog, ne pa materialnih določb o nadomestilu izgube v zvezi z nadalj- 
njim obratovanjem železnice, če pristojni republiški organ ne da soglasja za 
trajno ustavitev nerentabilnega prevoza, kar ureja 23. člen zakona o organi- 
zaciji Jugoslovanskih železnic. 



62. seja 157 

Res je sicer, da se bodo do izdaje ustreznih republiških zakonov v SR Slo- 
veniji uporabljale kot republiške norme tudi delne določbe zakona o organi- 
zaciji jugoslovanskih železnic, ki niso več v zvezni pristojnosti. Kljub temu 
predlagam, da se zaradi jasnosti s tem zakonom izrecno poudari tudi nadaljnja 
uporaba 23. člena zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic, kajti s tem bi 
se izognili morebitnim kasnejšim razlagam, da je bila s tem zakonom podaljšana 
le veljavnost 6. člena republiškega zakona, ki pa, kot je navedeno, le delno 
ureja vprašanja ustavitve prevoza na posameznih progah. Zato predlagam, da 
se 38. člen dopolni še z drugim odstavkom, ki naj bi se glasil: 

»Do izdaje ustreznih republiških zakonov v SR Sloveniji se v zvezi z ve- 
ljavnostjo 6. člena zakona o organih za opravljanje določenih zadev s področja 
železnic v SR Sloveniji uporabljajo kot republiški predpis tudi določbe 23. člena 
zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list SFRJ, št. 5/66, 5/68, 
55/68 in 10/70).« Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) 
Ugotavljam, da nihče. Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj pri tem upošteva pripombe, 

ki so razvidne iz poročila odbora za proizvodnjo in blagovni promet, poročilo 
zakonodajno-pravne komisije ter mnenje zasedanja delegatov občin ter pro- 
uči mnenja, ki so bila dana v razpravi na današnji seji zbora. 

Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Prosim tovariše poslance, da upoštevajo, da bomo takoj, ko prejmemo 

sklep o določitvi predloga ustave, pričeli razpravo o predlogu ustave. Zato naj 
se ne oddaljujejo iz prostorov, da bomo lahko takoj prešli na razpravo in na 
glasovanje o tej točki dnevnega reda. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi 56. seje našega zbora 
z dne 18. julija preteklega leta. Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno ob- 
razložiti predlog? 

Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! S predlogom zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti uresničujemo 
načela, ki jih glede samoupravnega organiziranja stanovanjskega gospodarstva 
vsebuje resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in določbe 
republiške nove ustave. Osnovna prvina predlaganega zakona je v tem, da v 
celotni stanovanjski dejavnosti, in ne le v nekaterih njenih področjih, uve- 
ljavljamo pravico in možnost, da združeno delo uveljavlja svoj interes in da 
neposredno usmerja in odloča o razvoju te dejavnosti. Ta zakon nam namreč 
omogoča enotno zasnovano organizacijo družbenega vpliva v stanovanjskem 
gospodarstvu. 

Predlog zakona povzema temeljna, z ustavo dana načela in daje osnovni 
okvir organizacije stanovanjske skupnosti. Predlagatelj je upošteval tako pri- 
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pombo k osnutku zakona, kakor tudi nekatere temeljne rešitve, ki so se že uve- 
ljavile v praksi v dosedanjem procesu ustanavljanja stanovanjskih skupnosti. 

Ob koncu januarja smo namreč imeli stanovanjske skupnosti ustanovljene 
že v 40 občinah, hkrati pa smo bili priče intenzivni dejavnosti za ustanovitev 
te skupnosti tudi v ostalih občinah. Zakon je obdržal obvezno tridelno struk- 
turo stanovanjske skupnosti, izhajajoč pri tem iz načela posebnega interesa in 
njegove alokacije. Pomembno za predlog zakona je, da jasno opredeljuje usta- 
novitelje skupnosti in hkrati omogoča, da pod pogoji, določenimi z zakonom in 
s samoupravnim sporazumom, lahko postanejo člani stanovanjske skupnosti tudi 
drugi dejavniki, kot je gradbena operativa, projektiva, sklad za urejanje zem- 
ljišč in podobno. 

Solidarnostnemu stanovanjskemu skladu kot posebni samoupravni enoti 
stanovanjske skupnosti bo po predlogu zakona omogočeno, da sam nastopa kot 
investitor za gradnjo stanovanj v smislu zakona o družbeni pomoči v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Za razliko od osnutka uvaja predlog zakona zvezo 
stanovanjskih skupnosti in ne republiško stanovanjsko skupnost. Zato zakon 
ne določa več pristojnosti te skupnosti, temveč bodo te naloge določile stano- 
vanjske skupnosti s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi zveze stanovanj- 
skih skupnosti. Zakon razen organizacije določa tudi nekatera temeljna raz- 
merja med ustanovitelji, ki jih mora vsebovati samoupravni sporazum o usta- 
novitvi skupnosti. Na samoupravnem sporazumu leži namreč vsa teža pri obli- 
kovanju vsebinsko novih odnosov znotraj stanovanjskega gospodarstva. 

Ker smo sredi intenzivne družbene akcije za ustanovitev stanovanjskih 
skupnosti in za njihovo družbeno uveljavitev, predlagam, da predlog zakona 
sprejmete. 

Predsednik Tone Bole: Razen predloga zakona ste prejeli še naslednja 
gradiva: poročilo odbora za družbenoekonomske odnose, poročilo zakonodajno- 
pravne komisije in poročilo komisije za razvoj samoupravnega prava v delovnih 
organizacijah. Vsa omenjena telesa hkrati predlagajo amandmaje k predlogu 
zakona in bomo o njih razpravljali in odločali pri podrobni obravnavi tega 
zakona. 

Pričenjam načelno razpravo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ugotavljam, da nihče. Prehajam na obravnavo oziroma odločanje o amandmajih, 
ki so jih k predlogu zakona predložili odbor za družbenoekonomske odnose, 
zakonodajno-pravna komisija in komisija za razvoj samoupravnega prava v 
delovnih organizacijah. 

Amandma k 1. členu predlaga zakonodaj no-pravna komisija, in sicer gre 
za spremembe, ki naj uskladijo besedilo z ustavo. Prosim pristojni odbor za 
mnenje. (Odbor se strinja.) Mnenje izvršnega sveta? (Se strinja.) 

Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 1. členu na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k 2. členu, ki ga predlaga pristojni odbor. Amandma 

je redakcijskega značaja. Obveščen sem, da se zakonodajno-pravna komisija 
z njim strinja. Prosim še za mnenje oziroma stališče izvršnega sveta. (Se 
strinja.) 
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Dajem amandma k 2. členu na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim 
glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 2. členu soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k 7. členu, ki ga predlaga zakonodajno-pravna 

komisija. Amandma je redakcijske narave. Prosim za mnenje pristojni odbor. 
(Se strinja.) Mnenje izvršnega sveta? (Se strinja.) 

Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 7. členu na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 po- 
slanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je sprejet z večino glasov. 
Prehajam na amandma k novemu 7. a členu. Amandma predlaga pristojni 

odbor. Prosim za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se strinja.) Prosim 
za mnenje izvršni svet. (Se strinja.) 

Dajem amandma za novi 7. a člen na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma za novi 7. b člen, ki ga prav tako predlaga pristojni 

odbor. Prosim za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se strinja.) Mnenje 
izvršnega sveta? (Se strinja.) 

Dajem na glasovanje amandma za novi 7. b člen. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. S tem se seveda tudi črta 12. člen predloga 
zakona, ker sta člena med seboj povezana. 

Prehajam na amandma k 11. členu, ki ga predlaga pristojni odbor. Prosim 
za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se strinja.) Prosim za mnenje izvršni 
svet. (Se strinja.) 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 poslan- 
cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k 13. členu, ki ga predlaga komisija za razvoj 

samoupravnega prava. Prosim za mnenje pristojni odbor. (Se ne strinja.) Pro- 
sim za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se ne strinja.) Prosim za mnenje 
izvršni svet. (Se ne strinja.) 

Dajem amandma komsiije za razvoj samoupravnega prava na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (2 poslanca glasujeta za.) Je kdo proti? 

(41 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 
Amandma je z večino glasov zavrnjen. 
Prehajam na amandma k 13. členu, ki ga predlaga pristojni odbor. Prosim 

za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se strinja.) Mnenje izvršnega sveta? 
(Se strinja.) 

Dajem amandma k 13. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 13. členu je soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k 23. členu, in sicer k prvemu odstavku. Opozarjam, 

da ste med sejo dobili še dodatno poročilo k predlogu tega zakona, ki zadeva 
23. člen. K temu členu predlaga amandma komisija za razvoj samoupravnega 
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prava, in sicer k prvemu odstavku 23. člena. Tovariš Stane Pungerčar želi 
pojasniti ta amandma kot predstavnik komisije. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dolžan sem obvestiti, da predloženo besedilo ustreza v celoti smislu 
amandmaja, zaradi tega mi dovolite, da ga dopolnim tako, da se v četrti vrsti, 
za besedo »dela«, doda »in družbenopolitične skupnosti«. Amandma bi se v 
celoti glasil takole: 

»Potem, ko se ustanovi stanovanjska skupnost v občini in se oblikuje 
sklad stanovanjskih hiš v družbeni lastnini v okviru te skupnosti, prenesejo 
temeljne in druge organizacije združenega dela in družbenopohtične skupnosti 
združena sredstva, pravice in obveznosti tega sklada iz organizacij za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v upravljanje in gospo- 
darjenje stanovanjski skupnosti.« To je besedilo prvega odstavka 23. člena. 

Predsednik Tone Bole: Prosim za stališče predstavnika pristojnega od- 
bora. Se strinja? Tovariš Kolarič, ali s tem odbor umika svoj amandma k 
prvemu odstavku tega člena. Odbor umika svoj amandma. Prosim za mnenje 
predstavnika izvršnega sveta. (Se strinja.) 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Večina 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma k prvemu odstavku 23. člena sprejet z večino 
glasov. 

Prehajam na amandma k drugemu odstavku 23. člena, ki ga predlagata 
pristojni odbor in zakonoda jno-pr a vna komisija. Zakonodajno-pravna komisija 
se z amandmajem odbora ne strinja in ga zato dopolnjuje. Prosim za mnenje 
pristojnega odbora. Ali se strinja z dopolnilom, ki ga daje zakonodajno-pravna 
komisija? Besedo ima tovariš Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se določi 
samo en rok, in sicer 31. december. Menimo, da je potrebno, da ostaneta dva 
roka, ker gre za dva subjekta, in sicer rok 90 dni velja za skupnosti, ki bodo 
ustanovile enote za upravljanje hiš prej, 31. december pa za enote, ki bodo 
ustanovljene recimo šele ob koncu leta. Zato se z amandmajem zakonodajno- 
pravne komisije odbor ne strinja. 

Stane Simšič: Ce odbor umika svoj amandma, ga umika tudi zakono- 
dajno-pravna komisija, ker smo dali amandma k amandmaju odbora. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Kolarič, slišali ste pojasnilo predstav- 
nika zakonodajno-pravne komisije. Naj preberem amandma odbora, ki se 
glasi: »V drugem odstavku naj se v peti vrsti črta beseda »najpozneje«, na 
koncu stavka pa pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: najpozneje 
pa do 31. 12. 1974. leta«. To je odborov amandma. 

Tovariš Simšič, ah je to tako bistveno? 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakonodajno-pravna komisija je želela, ko je razpravljala o tem amandmaju k 
drugemu odstavku 23. člena, prispevati k temu, da bi bil drugi odstavek neko- 
liko jasnejši. Ni pa amandma, rekel bi, take vsebinsko-pravne narave, da bi 
morali pri njem vztrajati. 
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Predsednik Tone Bole: To pomeni, tovariš Simšič, da je sedaj vaš 
amandma identičen amandmaju, ki ga daje odbor za družbenoekonomske od- 
nose? Da. Se predstavnik izvršnega sveta strinja z amandmajem pristojnega 
odbora? (Se strinja.) Hvala. 

Dajem amandma pristojnega odbora k drugemu odstavku 23. člena na 
glasovanje. Kdor je za mandma, naj prosim glasuje! (58 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma k prvemu odstavku 26. člena. Amandma predlaga 

pristojni odbor. Prosim za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se strinja.) 
Prosim za mnenje izvršnega sveta. (Se strinja.) 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 poslan- 
cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma pristojnega odbora k drugemu in tretjemu odstavku 

26. člena. Odbor predlaga črtanje teh dveh odstavkov, ker meni, da po vsebini 
ne sodita v ta zakon. Prosim za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se 
strinja.) Izvršni svet? (Se strinja.) 

Dajem amandma k drugemu in tretjemu odstavku 26. člena na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Prehajam na amandma pristojnega odbora k 28. členu. Odbor predlaga 

podaljšanje roka za uskladitev stanovanjske skupnosti z zakonom do 31. 12. 
1974. Prosim za mnenje zakonodajno-pravno komisijo. (Se strinja.) Prosim za 
mnenje izvršnega sveta. (Se strinja.) 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 po- 
slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
S tem smo glasovanje o amandmajih k posameznim členom končali. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (57 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti sprejet 
soglasno. 

Predlagam zboru odmor do 12. ure. Prosim, da se ne oddaljite, ker bomo 
po tej uri takoj prešli na razpravo in glasovanje o ustavi. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da 
nadaljujemo delo, in sicer s 3. točko dnevnega reda, to je z obrav- 
navo predloga ustave Socialistične republike Slovenije. 

Ugotavljam, da ste kot gradivo k tej točki prejeli besedilo predloga ustave 
Socialistične republike Slovenije z obrazložitvijo, ki ga je predsednik skupne 
komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja predložil 
republiškemu zboru, da v smislu 2. točke amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije določi predlog ustave Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, s 
katerim je republiški zbor danes določil predlog ustave Socialistične republike 

li 
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Slovenije, in sicer v besedilu, ki, ga je predložila skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ta sklep republiškega zbora ste 
pravkar prejeli in se glasi: »Na podlagi 3. odstavka 2. točke X. amandmaja 
k ustavi Socialistične republike Slovenije je republiški zbor skupščine SR Slo- 
venije na seji dne 28. februarja letošnjega leta sprejel naslednji sklep: 

1. Določi se predlog ustave Socialistične republike Slovenije v besedilu, 
ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja dne 20. februarja 1974. leta. 

2. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije se predloži v obravnavo 
in odločanje gospodarskemu, prosvetno-kulturnemu in socialno-zdravstvenemu 
zboru skupščine SR Slovenije. 

3. Predstavniki republiškega zbora so Marjan Dolenc v gospodarskem 
zboru, dr. France Hočevar v prosvetno-kulturnem zboru in Janko Cesnik v 
socialno-zdravstvenem zboru. Predsednik Miran Goslar, Ljubljana, dne 28. fe- 
bruarja 1974. leta.« 

Uvodni ekspoze predsednika skupne komisije vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja tovariša Sergeja Kraigherja smo poslušali 
skupaj z republiškim zborom. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim? 
Ugotavljam, da nihče. 

Prehajam na glasovanje o predlogu ustave Socialistične republike Slo- 
venije. V zvezi s tem predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

Na podlagi ustavnega amandmaja X. k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je gospodarski zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 28. februarja 
1974. leta sprejel naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustave Socialistične republike Slovenije v besedilu, 
ki ga je določil republiški zbor skupščine SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije. 
Preden preidemo na glasovanje, vas obveščam, da je v drugi točki X. 

amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije določeno, da je ustava 
v zboru sprejeta, če zanjo glasuje 2/3 vseh članov zbora. 

Prehajam na glasovanje o predlogu sklepa. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(69 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog ustave v našem zboru soglasno sprejet. O tem 
bom obvestil ostale zbore skupščine SR Slovenije. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, kajti republiški zbor nas 
še ni obvestil o svojem stališču glede amandmaja, ki ga je dal naš zbor na 
zadnji seji, in sicer k stanovanjskemu zakonu. 

Obravnavamo osnutek zakona o dajanju poroštva SR Slovenije za obvez- 
nosti organizacij združenega dela pri določenih tujih posojilih. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi XXXIV. in XXXV. 
amandmaja k ustavi SFRJ, po katerih lahko prevzame federacija takšno* ob- 
veznost le v soglasju vseh republik in. avtonomnih pokrajin. Zeli predstavnik 
izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? (Ne želi.) 

Osnutek zakona je odobraval odbor za finance na današnji seji. Prosim 
poročevalca odbora, da nas seznani s stališčem odbora. 

Franc Cuznar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Osnutek zakona o dajanju poroštva SR Slovenije za obveznosti organizacij 
združenega dela pri določenih tujih posojilih je obravnaval odbor za finance 
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gospodarskega zbora na današnji seji. K osnutku zakona odbor ni imel pri- 
pomb, razen predloga, da naj ta osnutek obravnava gospodarski zbor kot pred- 
log zakona in ne kot osnutek. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da za- 
vzame stališče do predloga, ki ga je dal odbor za finance. (Se strinja.) Zakono- 
dajno-pravna komisija? (Se strinja.) 

Vprašam zbor, če se strinja s predlogom odbora, da se osnutek zakona 
prekvalificira v predlog. Se zbor strinja s predlogom? Ker se zbor strinja, da 
predloženi zakon obravnavamo kot predlog in ker ni amandmajev, pričenjam 
razpravo o predlogu zakona. 

Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Jurij Pirš, prosim! 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Imel 
sem pripombe k osnutku zakona., Zdaj bi jih bilo verjetno treba formulirati 
kot amandma. K 3. členu predlagam, da se za besedami »poslovna banka« 
doda besedilo »drugi organ oziroma organizacija«. Razlog pa je tale: 

V osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sred- 
stev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 je v 
4. členu predvideno, da poslovni odbor zagotovi garancijo za investicijo, pri 
kateri sodelujejo tudi kreditorji. Zaradi tega bi bilo potrebno dopolniti tudi 3. 
člen osnutka zakona o dajanju poroštva v tem smislu, da poleg poslovne banke 
dajo poroštva tudi drugi organi, kot npr. poslovni odbor ali samoupravna in- 
teresna skupnost. Prosim, da se to razčisti tako, kot je primerno. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika odbora, da zavzame sta- 
lišče do predloga, ki ga je dal tovariš poslanec. 

Franc Cuznar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pri tem zakonu gre samo za posojila, za katera daje garancijo federacija. Ne 
gre za vsa posojila, ki se najemajo v tujini, temveč izključno za posojila, ki 
jih dobi država, kjer je garant federacija in za katera potem federacija za- 
hteva soglasje oziroma super garancijo, če tako rečemo, republike. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pirš, slišali ste obrazložitev pred- 
stavnika odbora. Ali je še aktualen amandma k 3. členu, ki ste ga predlagali, 
glede na to, da gre, če uporabim stari izraz, za izrazito državna posojila? 

Dajem besedo predstavniku izvršnega sveta. 

Davorin Cvilak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Izvršni svet 
je razpravljal tudi o takšnem predlogu. Gre predvsem za ozadje vprašanja, in 
sicer za stroške, ki nastopajo v zvezi z garancijami bank. V dosedanji praksi 
bank so za določene garancije razmeroma visoke obresti, tudi do 0,2 promila 
na trimesečje. Menim, da bo v sedanjih razmerah, ko so ustanovitelji bank 
hkrati upravljalci in ko ni ključno vprašanje ustvarjanje dohodka, temveč 
upravljanje z združenimi sredstvi v bankah, potrebno pri garancijah, pri katerih 
ni pomembnega rizika, najti takšne rešitve, ki ne bodo omogočale ustvarjanje 
neke posebne akumulacije na račun tako izdanih garancij. 

Izvršni svet je menil, da je pri posojilih, o katerih teče beseda, kot je 
že tovariš predstavnik odbora povedal, zelo ozka fronta, zato pri teh posojilih 

11» 
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izvršni svet ne bi mogel odstopiti od načela, da poslovne banke prevzamejo 
garancijo. Ne izključujem, tovariš poslanec, da bi se lahko sprejele, ko se 
bodo ustalile določene interesne skupnosti — vem, da ste na to< mislili — tudi 
upravičene morebitne spremembe, vendar je sedanja situacija takšna, da izvršni 
svet ne bi mogel sprejeti predloženega amandmaja. 

Gospodarske organizacije, naslanjam se na določeno prakso, se lahko 
dogovorijo, da razmeroma visoke obresti 2 promila na četrtletje ne veljajo 
za vse stopnje rizika, saj je to odvisno od rokov odplačil in od obsega posojil. 
Pri dolgoročnih kreditih so anuitete razmeroma majhne, tako da je malo ver- 
jetnosti, da bi prišlo do izpadov, pri katerih bi federacija zahtevala povračilo 
iz republiških sredstev. 

Razen tega v Sloveniji vztrajamo, da federacija ne odstopi od takšnih 
regresnih pravic v primerih, ko gospodarska organizacija ne bi pravočasno 
odplačala svoje obveznosti. Menim, da je prav, da sedaj uveljavljeni način, ko 
je republika v regresni odgovornosti do federacije, zadržimo in podpiramo 
postopek, po katerem se z garancijami poslovnih bank zagotavlja morebitna 
intervencija, če bi bila potrebna. 

Opravičil bi se in vas ne bi dalje utrujal, čeprav je materija s tega pod- 
ročja dokaj pestra glede na različne odnose. V primeru Narodne banke je 
nekoliko drugačna situacija, pri recimo ruskem posojilu pa zopet drugačna. 
Zato bi vas, tovariši poslanci, prosil, da sprejmete zakon tak, kot je predložen, 
to je brez amandmaja. Če pa bi se med letom pokazalo, da je potrebna spre- 
memba v smislu predloga tovariša poslanca, pa so vrata za spremembo ali 
dopolnilo vedno odprta. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pirš, glede na pojasnila, ki sta ju 
dala poročevalec odbora in predstavnik izvršnega sveta, ali še menite, da je 
amandma potreben? 

Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne.) Ugotavljam, da nihče. 
Dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (67 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj za financiranje industrijskega projekta Livarna železa in 
temprnih litin. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma je predložil skupščini SR Slo- 
venije v soglasje zvezni izvršni svet, in sicer v smislu 4. točke XXXIV. dopol- 
nila k ustavi SFR Jugoslavije. 

Poleg predloga zakona o ratifikaciji sporazuma ste prejeli še predlog 
odloka o soglasju k predlogu ratifikacije tega zakona, ki ga je predložila komi- 
sija za vprašanja mednarodnih odnosov. Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
če lahko zavzame stališče do predloga zakona o ratifikaciji sporazuma oziroma 
do predloga odloka o soglasju. 

Tovariš sekretar zbora me obvešča, da smo prejeli stališče izvršnega sveta, 
ki se glasi: 
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»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 predlogu. 

Hrati je izvršni svet skupščine SR Slovenije mnenja, da naj skupščina 
SR Slovenije s posebnim aktom opozori na potrebo, da SAP Vojvodina in SFRJ 
skleneta posebno pogodbo, s katero bi se SAP Vojvodina zavezala, da takoj 
nadomesti vsa morebitna izplačila zveze iz naslova garancije, če bi prišlo do 
tega, da niti investitor niti njegova poslovna banka ne bi izpolnila te ob- 
veznosti ,« 

Seznanili smo se s stališčem izvršnega sveta do omenjenega predloga. 
Pričenjam razpravo-. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče. 

Dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji spora- 
zuma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (67 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Tovariš sekretar zbora me obvešča, da je treba glasovati tudi o mnenju, ki 

sem ga prebral, namreč, da naj bi se SAP Vojvodina zavezala, da takoj nado- 
mesti vsa izplačila iz naslova garancije v primeru, če ne bi investitor ali njego- 
va poslovna banka izpolnila svoje obveznosti. 

Dajem predlog sklepa, ki sem ga prej prebral, na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (64 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam da je predlog sklepa, ki je oblikovan v mnenju izvršnega 
sveta, sprejet z večino glasov. 

Opozarjam zbor, da se vračamo na 8. točko dnevnega reda. Ker 
obvestila republiškega zbora o našem amandmaju še nimamo, predlagam, da 
za primer, če ne pride do uskladitve, že sedaj imenujemo komisijo-, ki bo iz- 
vedla postopek usklajevanja. Predlagam, da naš zbor imenuje komisijo v na- 
slednji sestavi: Janez Vidmar, Janko Kolarič in Lojze Fortuna. 

S tem smo izčrpali današnji dnevni red. V zvezi z nadaljnjim delom bi dal 
le še nekaj pojasnil. 

V skladu z dogovorom bomo obravnavali predlog ustavnega zakona za 
izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije skupaj z republiškim zborom 
in z ostalima zboroma delovne skupnosti. Prosim, tovariši poslanci, da to upo- 
števate. 

Potem bo, kot kot ste bili že pismeno- obveščeni, svečana razglasitev 
ustave SR Slovenije v veliki dvorani skupščine ob 14.30. Na to svečano raz- 
glasitev smo povabljeni vsi poslanci zborov delovnih skupnosti, zato vas 
pozivam, da se tega svečanega akta udeležite. 

Po svečani razglasitvi slovenske ustave bo predsednik skupščine priredil 
kratek sprejem za vse poslance skupščine. Po tem sprejemu, predvidoma ob 
16. uri, bomo nadaljevali na skupni seji z republiškim zborom, na kateri bomo 
obravnavali in ločeno sprejemali predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave 
Socialistične republike Slovenije. 

Po zaključku skupne seje z republiškim zborom bo skupna seja enotnega 
in republiškega zbora, na katerem bomo obravnavali in sprejemali volilne 
zakone. Prosim, tovariši poslanci, da upoštevate to obvestilo! Hvala. 

(Seja je bila končana ob 12.45.) 
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50. seja 

(7. januarja 1974) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 14.40. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariši poslanci! Pričenjam 50. sejo 
prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost poslanci Adolf Praprotnik, 
Majda Poljanšek, Vinko Habjan, Dušan Sinigoj in Branko Mernik. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Ker je podpredsednik zbora Dušan Sinigoj opravičil svojo odsotnost, pred- 

lagam, da namesto njega v delovno predsedstvo izvolimo poslanko Miro Novak. 
Se strinjate s tem? (Da.) Prosim tovarišico Miro Novak, če prisede. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje, 
2. mnenje k osnutku ustave SR Slovenije, 
3. soglasje k predlogu ustave SFR Jugoslavije, 
4. osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 
5. predlog zakona o filmu, 
6. predlog zakona o spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni 

šoli v Mariboru, 
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški 

službi, 
8. predlog za ratifikacijo programa kulturnega, znanstvenega in prosvet- 

nega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko, 
9. predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju pred- 

stavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovih zdru- 
ženj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstav- 
nike v te svete, 

10. predlog odloka o sestavi sveta arhiva Slovenije in o določitvi organi- 
zacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet, 
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11. volitev delegacije zbora za udeležbo na proslavi 30-letnice SNOS v 
Črnomlju, 

12. poslanska vprašanja. 
Kot vidite, sem dopolnil predlagani dnevni red z novo 10. točko, to je s 

predlogom odloka o sestavi sveta arhiva Slovenije in o določitvi organizacij in 
organov, ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet. Gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste dobili danes na klopeh. 

Vprašujem zbor, če se strinja s predlaganim dnevnim redom. Ima kdo 
morda kakšno pripombo ali dopolnilni predlog? (Ne.) 

Tako ugotavljam, da je predlagani dnevni red 50. seje zbora sprejet. 
Preden preidemo na dnevni red, vas obveščam, da sem na današnjo sejo 

povabil predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo in zavoda za šolstvo1 SR Slovenije, izobra- 
ževalno skupnost SR Slovenije, kulturno skupnost Slovenije, raziskovalno skup- 
nost Slovenije, telesnokulturno skupnost Slovenije, pedagoški inštitut pri uni- 
verzi v Ljubljani, rednega profesorja filozofske fakultete dr. Vlada Schmidta, 
republiško konferenco Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, republiško 
konferenco Zveze mladine Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slove- 
nije, republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti ter izvršnih 
odborov skupnosti študentov ljubljanskih in mariborskih visokošolskih zavodov. 

Povabljence, ki ste se vabilu odzvali, vabim, da sodelujete v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 49. seje. Tovariš Feldin ima, kot kaže, pripombo. Prosim! Besedo ima 
tovariš Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik! K 2. točki zapisnika oziroma k 
2. točki dnevnega reda pripominjam, da sem takrat zaprosil za pismeni odgovor, 
ki ga do danes še nisem dobil, v zapisniku pa o tem ničesar ne piše. Rad bi 
vedel, ali naj to, da je odgovor pismen, pride v zapisnik in ali je obvezno, da mi 
pošljejo pismeni odgovor, ali pa je to le želja, ki jo izpolnijo ali pa ne. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prav gotovo ima poslanec pravico 
dobiti odgovor tudi pismeno, če je tako željo izrazil. Ni pa to predmet zapisnika. 

Ali še kdo želi besedo? Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik prejšnje, 49. seje, 
sprejet s pripombo, ki jo je dal poslanec Boris Feldin. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na mnenje k osnutku 
ustave SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški zbor skupščine SR Slovenije je 
na svoji seji 18. julija 1973 določil osnutek novega besedila ustave Socialistične 
republike Slovenije in ga dal v javno razpravo. Vsem vam je znano, in tako 
je ugotovljeno tudi v sklepih skupne seje republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije, da je bila javna razprava o osnutkih nove zvezne in republiške ustave 
množična, poglobljena in ustvarjalna. V njej je prišla do izraza velika idejna 
enotnost in socialistična samoupravljalska osveščenost delovnih ljudi. 

Javna razprava je pokazala, da je v široke množice naših delovnih ljudi 
prodrla zavest o pomenu ustavnih sprememb, ki jih pripravljamo glede polo- 
žaja delavca in vsakega delovnega človeka v našem samoupravnem socialistič- 
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nem družbenem življenju, ter zavest o odgovornosti, ki jo vsak naš delovni 
človek in občan sprejema neposredno sam za reševanje vseh vprašanj s svojega 
družbenoekonomskega in družbenopolitičnega položaja in perspektive. Globoko 
je prodrla tudi zavest o pomenu teh sprememb za uresničitev tega, da so delav- 
ski razred in vsi delovni ljudje nosilci oblasti in upravljanja vseh drugih druž- 
benih zadev. V javni razpravi je dobila vso podporo temeljna usmeritev v 
osnutku ustave, da v novem delegatskem in skupščinskem sistemu presežemo 
prakso formalne demokracije in političnega predstavništva in da zagotovimo, 
da bodo naše skupščine zares delovna telesa, ki bodo izražala avtentične inte- 
rese delovnih ljudi, samoupravno organiziranih v vseh oblikah združenega dela, 
v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopoli- 
tičnih organizacijah. 

V javni razpravi se je tudi potrdilo, da je globoko v zavest delovnih ljudi 
prodrlo spoznanje o suverenosti delovnega ljudstva in slovenskega naroda, o 
enakopravnem položaju slovenskega naroda v okviru Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in o njegovih možnostih, da v celoti prevzame odgovornost 
za razvoj v svoje lastne roke v okviru socialistične Jugoslavije. 

Javna razprava je dala odločno podporo temeljnim izhodiščem in usmeritvi 
nove ustave. Delovni ljudje so v razpravi, kot je ugotovljeno v sklepih navedene 
skupne seje republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, prispevali številne pri- 
pombe, sugestije in opozorila za dopolnitev posameznih ustavnih rešitev, zato 
da bi ustava kot temeljna listina samoupravljanja še v večji meri postala orožje 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v njihovih naporih za uveljavljanje 
humanih odnosov v družbi, za odpravljanje slehernih oblik izkoriščanja in zati- 
ranja in za utrjevanje oblasti in odločanje delovnega človeka. 

Javna razprava ni bila široka samo po številu udeležencev, temveč tudi po 
širini pripomb in predlogov, ki so bili v njej izraženi. Vi ste bili sproti obve- 
ščeni prek biltena naše dokumentacijske službe o vseh pripombah in predlogih 
iz javne razprave. Vse te pripombe in predlogi so bili v dosedanjem delu skupne 
komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja skrbno 
proučeni in obravnavani. 

Na podlagi poglobljene in kritične analize pripomb, predlogov in mnenj iz 
javne razprave ter istočasnega ustvarjalnega dela pri pripravi nove republiške 
in zvezne ustave je ustavna komisija republiške skupščine že pripravila besedilo 
predloga nove ustave SR Slovenije, ki ste ga te dni prejeli in ki ga bomo 
obravnavali in sprejemali predvidoma na sejah zborov 25. tega meseca, ni pa 
predmet današnje obravnave. 

Pred zborom pa je naloga, da da na današnji seji v smislu 2. odstavka 
druge točke X. amandmaja k ustavi SR Slovenije svoje mnenje o osnutku no- 
vega besedila republiške ustave. 

Preden preidemo na razpravo, vprašujem predstavnika ustavne komisije 
v našem zboru dr. Franceta Hočevarja, ali morda želi besedo«. (Ne želi.) 

Tako lahko začnemo razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem 
razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 7. 2. 
1974 po končani javni razpravi obravnaval osnutek ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije z dne 18. 7. 1973 in daje v smislu drugega odstavka 2. točke 
X. amandmaja k ustavi SR Slovenije republiškemu zboru skupščine SR Slo- 
venije naslednje mnenje: 
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Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije podpira osnutek razprave 
SR Slovenije z dne 18. 7. 1973.« 

Kdor je za takšno mnenje, naj prosim glasuje! (40 poslancev.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano 
mnenje, ki ga bom posredoval republiškemu zboru. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na soglasje k predlogu 
ustave SFR Jugoslavije. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli 
predlog ustave SFR Jugoslavije z obrazložitvijo-, dopolnilni predlog k besedilu, 
nekaj popravkov besedila ter ekspoze tovariša Mijalka Todoroviča z dne 
21. 1. 1974. 

Ekspoze k tej točki dnevnega reda smo slišali skupaj z drugimi zbori, kjer 
smo že tudi izglasovali predlog odloka o soglasju k besedilu ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

S tem je ta točka končana in lahko preidemo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji. 

Osnutek resolucije je predložila skupščini v obravnavo skupna komisija 
republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Obrazložitev smo že slišali. Vprašujem, ali morda želi predstavnik komisije 
tovariš Roje še kaj posebej povedati našemu zboru. (Ne želi.) 

Osnutek resolucije je obravnaval odbor našega zbora za vzgojo in izobra- 
ževanje in o tem predložil pismeno poročilo, ki ste ga že prejeli. Danes pa ste 
na klopeh prejeli še poročilo skupščinske zakonodajno-pravne komisije, ki je 
prav tako obravnavala osnutek resolucije. Želita poročevalca odbora oziroma 
komisije poročili še ustno pojasniti? (Ne želita.) Začenjam razpravo. Kdo se 
javlja k besedi? Prosim! Poslanec Peter Finžgar. 

Peter Finžgar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi tekst osnutka resolucije dopolniti v poglavju 3.5, ki govori o usmerje- 
nem izobraževanju. 

Menim, da celotno besedilo resolucije uvršča vzgojo in izobraževanje na 
mesto, ki mu v naši socialistični družbi v resnici pripada. To pa posebej velja 
za poglavje o usmerjenem izobraževanju. Delam v poklicni šoli, zato poznam 
in neposredno čutim boleče in usodne posledice dosedanjega sistema in organi- 
zacije srednjega šolstva v naši ožji domovini. Ce smo doslej na vse možne 
načine proklamirali enotnost srednješolskega sistema in z njim enakopraven 
start za vse absolvente naših osnovnih šol, nismo mogli skriti elementarnih pri- 
mesi dualizma že s samim nazivom dijaki za gimnazije in nekatere druge 
srednje šole ter vajenci za poklicne šole, čeprav zakon o srednjem šolstvu pozna 
za vse strukture enoten izraz »učenci-«. 

Za navideznim formalizmom se skrivajo resnične razlike med statusom 
učencev enih in drugih srednjih šol. Naj omenim nekatere: Absolventi gimnazij 
in srednjih strokovnih šol si pridobe popolno srednješolsko izobrazbo in s tem 
možnost za nadaljevanje študija na višjih in visokih šolah, medtem ko absol- 
vente poklicnih šol uvrščamo med delavce z nižjo strokovno izobrazbo, nadalj- 
nje izobraževanje pa jim je praktično onemogočeno. Se več, najboljši absol- 
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venti naših šol začenjajo npr. tehnično srednjo šolo s ponovnim vpisom v prvi 
letnik. 

Predmetniki za vse vrste poklicnih šol vsebujejo po 35 ur na teden, med- 
tem ko se v preostalih srednjih šolah gibljejo te ure od 32 do 35. Naj ob tem 
omenim še, da mora precej naših učencev, ki se učijo pri zasebnih mojstrih, 
v času obiskovanja teoretičnega pouka enkrat ali dvakrat tedensko k mojstru 
na delo, da dobe nagrado, ki jim po zakonu, ki smo ga tu sprejeli leta 1971, 
pripada tudi v času šolanja. 

Precej naših šol deluje v zgradbah, ki prvotno sploh niso bile namenjene 
izobraževanju. Bojim se pa, da bo našim občanom pripravljenost za plačevanje 
samoprispevka za gradnjo šolskih prostorov do takrat, ko bomo mi na vrsti, 
splahnela. 

Ustrezne kadrovske šole za izobraževanje v poklicnih in strokovnih šolah 
v naši republiki ni. Zato je odstotek zunanjih sodelavcev, ki pridejo na naše 
šole predavati, ne učiti, še manj pa naučiti, dokaj visok. Zakaj se ne bi peda- 
goška akademija v Ljubljani in Mariboru ali ena od ustreznih fakultet tesneje 
povezala s fakulteto industrijske pedagogike na Reki in samostojno ali v nje- 
nem okrilju izobraževala kadre za naše potrebe? 

To še posebej omenjam na podlagi teksta o usmerjenem izobraževanju iz 
naslednjih razlogov: Če bodo kadri za strokovne in praktične predmete v bodo- 
čem usmerjanju, morda bolje usmerjevalnem izobraževanju neustrezni ali pa 
celo honorarni, ki jim bo poglobljeno delo v šoli sekundarna zadeva, potem 
je izobraževanje kadrov za praktične poklice že vnaprej obsojeno na impro- 
vizacijo, površnost in neenakopraven status teh učencev. Le-ta pa bo ob stalni 
konfrontaciji z učenci, ti bodo namreč vsak dan skupaj, ločeni bodo le pri 
fakultativnem programu, še bolj opazen, kot je bil doslej. 

V naših poklicnih šolah je kar 65 "/o, v nekaterih občinah pa tudi več 
absolventov osnovnih šol. Priznajmo, da jim z našim dosedanjim sistemom, 
posebno pa s periodično organizacijo pouka, delamo nepopravljivo krivico. Ta 
je še bolj boleča, če vemo, da izhaja 90 '%> naših učencev iz družin delavcev, 
kmetov in upokojencev. V naši šoli smo imeli v zadnjih 5 letih dva učenca iz 
družine, kjer je imel eden od staršev višjo izobrazbo. Ali ni to eden od bistvenih 
razlogov za naša spotikanja ob strukturo socialnega porekla študentov na višjih 
in visokih šolah pri nas, tam kjer naših absolventov seveda ni? 

Posledica omenjenih neurejenih sistemskih rešitev in realizacije pouka na 
drugi stopnji so v nekaterih šolah porazne. Potrditev bom poiskal kar doma, 
kjer izobražujemo avtomehanike. Lansko leto sem namreč delal analizo, ki mi 
je pokazala presenetljive podatke, v katere niti sam prej nisem verjel. Avto- 
mehanik je poklic časa, toda to še ne pomeni, da za učenčeve odločitve nismo 
odgovorni tudi učitelji na osnovnih šolah in poklicne svetovalnice pri zavodih 
za zaposlovanje dela. Nad 90% učencev se za poklic odločijo sami ali pa jih 
pritegnejo sošolci. Starši, naj obudim spomin na njihov socialni status, razen 
redkih izjem, ne pomagajo pri poklicnih odločitvah. Zaradi tega je ta poklic 
postal v naši republiki močno predimenzioniran in je beg iz njega tolik, da po 
5 letih najdemo med našimi absolventi le še 51 '% naših bivših učencev. In kje 
so? Precej se jih prekvalificira v šoferje; morda je to še najbližje in tudi 
ustrezno, ker je priporočljivo', da je voznik motornega vozila tudi avtomehanik. 
Majhen procent od njih postanejo skladiščniki, prodajalci in podobno, precej 
pa jih je, da ne rečem največ, v Zvezni republiki Nemčiji. 
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Vprašanje je, zakaj avtomehanike potem še naprej sprejemamo v uk. 
Razlog je enostaven. Prvič, zasebni obrtniki imajo tudi po 5 in več učencev, 
ker so pač poceni delovna sila, pri tem pa često niti enega pomočnika, kar 
pomeni, da nimajo inštruktorja, ki bi skrbel za praktično šolanje učencev. In 
drugič, delovnim organizacijam družbenega sektorja predstavljajo ti učenci s 
svojo 36-mesečno poskusno dobo po končanem šolanju, obdržijo namreč samo 
najboljše, najcenejšo delovno silo. 

Prav gotovo so primeri pri drugih poklicih podobni, toda ob tem naj po- 
udarim, da v naši občini zadnjih nekaj let skoraj ni več interesov za orodjarje, 
ključavničarje, kleparje, rezkalce, brusilce itd., čeprav je kovinarska industrija 
med vodilnimi gospodarskimi panogami v občini. 

Mislim, da je rešitev teh anomalij nakazana v tekstu resolucije same, in 
sicer z odpravo periodičnega načina organizacije pouka in s temeljitimi konkret- 
nimi dogovarjanji z delovnimi organizacijami, ko bomo na osnovi dejanskih 
potreb planirali naše delo in usklajali programe za konkretne profile poklicev, 
ko bodo dosedanje učne pogodbe, za katerimi se skrivajo brezimni vajenci, 
zamenjali konkretni učenci za konkretno dogovorjena delovna mesta v posa- 
meznih delovnih organizacijah. 

Sistem usmerjenega izobraževanja ne bo le izbrisal globokih razlik med 
fizičnim in umskim delom, ne bo samo distributiral učence v različne usme- 
ritve glede njihovih sposobnosti, spretnosti in navad; sistem mora premakniti 
starostno mejo za dokončno poklicno opredelitev š 15. na 17. leto, kar je bil 
doslej poleg neurejenih sistemskih rešitev in organizacij pouka po mojem 
bistveni vzrok razprtih škarij med izobraževanjem za dejanske potrebe našega 
gospodarstva in tistim, za kar smo v resnici mi izobraževali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje. Prosim, kdo želi besedo? Po- 
slanka Gostenčnikova. Prosim! 

Lojzka Gostenčnik-Zmavc : Spoštovani tovariš predsednik, spo- 
štovane tovarišice in tovariši! Pravkar smo sprejeli poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. Ker nisem utegnila prebrati teksta, kaj nam zakonodajno- 
pravna komisija sporoča glede resolucije, o kateri trenutno razpravljamo, se 
upravičujem, če bom morda kakšne misli povedala, ki bodo iste ali pa neuskla- 
đene s pripombami zakonodajno-pravne komisije. 

Ce dovolite, bi prav v kratkem rada opozorila na tole: Resolucija, ki je 
pred nami, je obdelala nekaj tistih temeljnih, globalnih idej, ki naj bi bile 
osnova za nadaljnji razvoj vzgoje in izobraževanja. To je pravzaprav v tem 
dokumentu zelo pomembno. Te globalne ideje je naštel že tovariš Roje in jih 
zato ne bom ponavljala. Ker pa je vsaka resolucija splošen akt in predstavlja 
dejansko navodilo za kasnejše konkretne akcije ter je pravzaprav tudi idejna 
usmeritev za vsakodnevno delo v šolah, bi rada opozorila na eno od takih temelj- 
nih globalnih idej, ki je po mojem prepričanju morda nekoliko pomanjkljivo 
zastavljena, čeprav je prisotna v celotni dikciji. Gre za problem vzgoje kot čiste 
kategorije oziroma za problem samoupravljanja v šolstvu. Po mojem naj bi ta 
dokument vendarle še bolj izrazito ekspliciral samoupravljanje v šolstvu kot 
tisto institucijo, ki tudi vpliva na metode vzgajanja. V okviru samouprav- 
ljanja bi namreč morali doseči tiste moderne oblike vzgoje, ki so v vseh napred- 
nih vzgojnih sistemih izrazito prisotne, ki pa jih v naši vzgojni praksi žal iz 
določenih razlogov nismo v taki intenzivni obliki uvedli, kot bi jih že davno 



172 Prosvetno-kulturni zbor 

morali. Samoupravljanje imamo uzakonjeno, je pa v svojem bistvu padlo v 
neko stagnacijo. Pri tem mislim zlasti na razvoj odnosov med učitelji in učenci, 
ne pa v načelu na samoupravljanje v šolstvu. Odnosi med učitelji in učenci pa 
so trenutno tako akutni, da bi jih morali v tej resoluciji globlje obdelati; tudi 
ves duh resolucije bi moral biti z vzgojnimi metodami bolj prežet. 

O tem sem razpravljala že na seji odbora, kjer je bil ta predlog sprejet. 
Menim, da bi bilo prav resolucijo v tej smeri dopolniti, ker bi tako dobila večjo 
pomembnost za učitelje, ki bodo gotovo realizirali velik del te resolucije, in večjo 
akcijsko moč glede na smoter in smer Celotnega razvoja. Mislim, da bi bil 
dokument potem tudi bolj usklađen zlasti z dokumentom o idejnosti vzgoje 
in izobraževanja, ki smo ga v tem zboru sprejeli. Resnično bi bilo treba raz- 
graditi ves sistem odnosov in na tem nivoju tudi ekplicitno vključiti moderne 
in sodobne rešitve. 

Ne mislim, da je glede na mojo razpravo dokument tako pomanjkljiv, da 
ne bi mogel iti v javno razpravo;. Po moji presoji je dokument zrel za javno 
razpravo, čeprav je morda obremenjen, kot ugotavlja zakonodajno^pravna komi- 
sija, s težjimi formulacijami. To se da vse popraviti. 

Posebej imam dve majhni konkretni pripombi. Na strani 10 je omenjena 
osemletna šola kot šola, ki naj bi pri nas funkcionirala obvezno. Jaz bi predla- 
gala, da bi se termin »osemletna šola« črtal, ker se nikjer drugje v resoluciji 
ne pojavlja. 

Enako bi želela, da se črta termin »centri kot model, ki naj bi realiziral 
fleksibilnost našega šolstva.« Če gre resolucija v javno razpravo, bi bilo 
dobro, da se vsaj v konkretnih oblikah ne usmerja mišljenje razpravljalcev. 

Na koncu pa izražam, željo, da bi slišali o tem dokumentu tudi stališča 
drugih forumov, morda izvršnega sveta ali sekretariata za vzgojo in izobraže- 
vanje ter zavoda za šolstvo, če je mogoče. Sicer pa izražam soglasje s pred- 
loženo resolucijo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Leopold Kejžar, namest- 
nik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Leopold Kejžar: Izvršni svet je o osnutku resolucije razpravljal in 
na včerajšnji seji sprejel mnenje, naj skupščina sprejme osnutek dokumenta in 
ga predloži v javno razpravo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo, prosim? Če ne, 
končujem razpravo in predlagam, da zbor posreduje vse pripombe in predloge, 
dane v poročilu odbora za vzgojo in izobraževanje in na današnji seji zbora, 
predlagatelju, to je skupni komisiji republiškega in enotnega zbora, ki po 
sklepu teh dveh zborov vodi javno razpravo o osnutku resolucije in po razpravi 
pripravi tudi njen predlog. 

Se strinjate s takšnim sklepom? (Da.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o filmu. 

Predlog zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil republiško sekretarko za prosveto in kulturo Elo 
Ulrih, namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo Leopolda 
Kejžarja in republiškega podsekretarja v republiškem sekretariatu za prosveto 
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in kulturo tovariša Andreja Ujčiča. Zeli morda kdo od predstavnikov še ustno 
obrazložiti zakonski predlog? Kaže, da ne. 

Predlog zakona o filmu sta na več sejah obravnavala odbor našega zbora 
za kulturne dejavnosti in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta o 
tem predložila več pismenih poročil. Želita poročevalca odbora oziroma komi- 
sije svoja stališča še ustno pojasniti? Besedo ima predstavnik odbora za kulturne 
dejavnosti Milan Merčun. 

Milan Merčun: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V poročilu odbora, ki smo ga poslanci dobili, je izpuščeno stališče odbora, ki 
je bilo prisotno pri obravnavi določil o republiški komisiji za pregled filmov, 
namreč, da si je pri pregledu filmov nujno potrebno prizadevati za poenotena 
stališča in kriterije republiških komisij. Tega stališča seveda ne moremo dati 
kot amandma, mislim pa, da poročilo odbora s tem dopolnimo, kajti brez po- 
enotenih kriterijev republiških komisij za pregled filmov prav gotovo lahko 
pride do različnih zagat in razlik, celo do takih, ki bi lahko zmanjšale učinko- 
vitost dela republiške komisije. 

Kljub temu, da je v poročilu odbora na nekaj mestih indirektno nakazan 
finančni problem v zvezi s proizvodnjo filmov po sprejemu tega zakona, bi 
želel ponovno opozoriti, da je odbor na široko razpravljal o nekaterih neraz- 
jašnjenih vprašanjih financiranja načrtovane filmske proizvodnje v letošnjem 
letu. Po vseh izjavah kulturne skupnosti namreč dogovorjenega filmskega 
programa v letu 1974 ne bo mogoče uresničiti. Toliko kot dodatno opozorilo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Kaže, 
da nihče. Tako lahko končam razpravo*. Najprej dajem na glasovanje amand- 
maje, ki sta jih predlagala k zakonskemu predlogu naš odbor za kulturne dejav- 
nosti in skupščinska zakonodajno-pravna komisija. 

Ker so vsi amandmaji med seboj usklađeni, predlagam, da bi hkrati glaso- 
vah tako o amandmajih odbora kot o amandmajih komisije. Ne vem, kakšno je 
mnenje predstavnika predlagatelja. Prosim! Besedo ima tovariš Andrej Ujčič. 

Andrej Ujčič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Predlaga- 
telj predloga zakona — izvršni svet sprejema vse amandmaje, ki so bili dani v 
odborih in v zakonodajno-pravni komisiji. Obravnaval je tudi amandma k 
prvemu odstavku 16. člena predloga zakona o filmu in sklenil, da ga ne more 
sprejeti iz načelnih in praktičnih razlogov. 

Organ upravljanja pri producentu, ki je lahko organizacija združenega dela 
ali ad hoc sestavljena skupina filmskih delavcev, ki lahko le začasno deluje 
na območju Socialistične republike Slovenije, je v svojih odločitvah objektivno 
pod vplivom materialnih posledic, ki izvirajo iz odobritve ah odklonitve dovo- 
ljenja za javno predvajanje filma za organizacijo združenega dela ali skupino 
samostojnih filmskih avtorjev. Ureditev, ki jo predlagamo v zakonu, pa bi v 
večji meri omogočala neodvisen položaj komisije kot družbenega organa in 
odločitev, ki je vsaj v načelu izven vpliva z materialnimi interesi povezanega 
okolja. 

Amandmaja k prvemu odstavku 16. člena pa ni mogoče sprejeti tudi iz 
praktičnih razlogov, ki temelje na stališču skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki je izrecno zahtevala usklađenost družbene politike na področju 
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filma. Ne gre samo za prenašanje pooblastil z enotnega družbenega organa v 
republiki na posamezne organe upravljanja pri organizacijah združenega dela 
in skupinah filmskih delavcev. Ob takem prenosu namreč ne vidimo nobene 
praktične možnosti za usklajevanje politike in meril za idejno in umetniško 
usmerjanje filmske proizvodnje in predvajanja filmov. Usklađenost politike 
in kriterijev pa je neobhodna, ker ne gre samo za odgovornost pred slovensko, 
ampak tudi pred jugoslovansko javnostjo, saj bi sklep organov upravljanja 
v organizaciji združenega dela ali v samostojni skupini filmskih delavcev 
oziroma filmskih avtorjev veljal za vso Jugoslavijo. 

Potrebno bo torej ne samo določeno usklajevanje politike znotraj republike, 
ampak tudi med republikami. Upravičeno domnevamo, da bi lahko zagotovili 
ustrezno strokovno, umetniško in idejno raven v vsakem posameznem občin- 
skem okolju, ki po 3. in 12. členu zakona delegira družbene delegate v or- 
gane upravljanja v organizacijah združenega dela ah skupinah filmskih de- 
lavcev. Poleg tega pa bi ob večjem številu teh organov postalo republiško, 
zlasti pa medrepubliško usklajevanje praktično nemogoče. Ne smemo z zakonom 
ustvariti stanja, ki bi omogočalo zmanjšanje družbenega vpliva na politiko 
proizvodnje in zlasti predvajanja filmov; zato predlagamo zboru, naj amand- 
ma k prvemu odstavku 16. člena odkloni. 

Predsednik Miloš Polj anšek: Razpravljamo' torej o predlaganih 
amandmajih. Predstavnik izvršnega sveta se žal ni opredelil glede stališča 
predstavnika odbora o dopolnitvi tistega člena, ki govori o republiški komisiji 
in o potrebi, da bi kriterije te in drugih republiških komisij usklajevali pred 
njihovim funkcionarjem. 

Andrej Ujčič: Menim, da kaže sprejeti komentar, ki ga je predlagal 
tovariš poslanec, tako- da se to vprašanje vključi v poročilo odbora. Prav tako 
menim, da ga ni mogoče vključiti v sam zakon, saj obvezuje druge repu- 
blike, kar pa je z republiškim predpisom nemogoče napraviti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali se še kdo želi vključiti v raz- 
pravo? Tovariš Merčun, prosim! 

Milan Merčun: Tovariš predsednik! K stališču izvršnega sveta o 
amandmaju k prvemu odstavku 16. člena želim dodati nekaj kratkih pojasnil. 
S člani odbora sem se kot poročevalec posvetoval o stališču odbora, potem ko 
smo bili med pavzo neuradno seznanjeni s stališčem izvršnega sveta. Sedaj, 
ko smo tudi že uradno seznanjeni, sem kot poročevalec dolžan amandma za- 
govarjati in povedati, da odbor vztraja pri njem. Posledica tega seveda je, 
da mora skupščina o amandmaju odločati. 

Odbor je o tem problemu razpravljal izredno> na široko, in to tudi na osno- 
vi razprav, ki so bile opravljene v ljubljanski kulturni skupnosti, kjer je pre- 
vladovalo med drugim predvsem načelno mnenje, naj bodo družbeni, or- 
gani pri organizacijah za proizvodnjo filmov tudi v celoti odgovorni in se- 
stavljeni tako, da bodo to odgovornost lahko nosili. Menili smo v razpravi, 
da bi s tako odločitvijo predvsem okrepili odgovornost družbenih organov 
upravljanja pri teh organizacijah, in ne zmanjšali njihove odgovornosti s 
prenosom pristojnosti na republiško komisijo. Toliko v pojasnilo. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Tako lahko preidemo na glasovanje 
o amandmajih, ki sta jih predlagala k zakonskemu predlogu naš odbor za 
kulturne dejavnosti in skupščinska zakonodajno-pravna komisija. Usklađeni 
s predlagateljem so vsi amandmaji, razen k prvemu odstavku 16. člena. Zaradi 
tega moramo glasovati o posameznih amandmajih, pri čemer pa predlagam, da 
glasujemo o vseh tistih amandmajih, ki so usklađeni, hkrati, ločeno pa o 
amandmaju k prvemu odstavku 16. člena. Ali se strinjate s tem predlogom? 
(Da.) 

To se pravi, da glasujemo o> amandmajih k 1., 4., 5., 7., 10., 12., 11., dru- 
gemu odstavku 16. in 19. členu predloga zakona o filmu. Kdo je za te amand- 
maje? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Glasujmo še o amandmajih zakonodajno-pravne komisije, in sicer k 4., 6. in 

26. členu. Niso sporni in lahko glasujemo hkrati. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (36 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 

Sedaj prehajamo še na glasovanje o spornem amandmaju, to je k prvemu 
odstavku 16. člena. Dovolite1, da ga preberem, da bo jasno, o čem glasujemo. 

Odbor za kulturne dejavnosti našega zbora je k prvemu odstavku 16. 
člena predloga zakona o filmu predlagal, da naj se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

»V SR Sloveniji se smejo javno predvajati le tisti filmi, ki imajo dovo- 
ljenje za javno predvajanje. Za tuje filme izdaja dovoljenje republiška komi- 
sija za pregled filmov SR Slovenije ali ustrezna komisija druge republike, 
za domače filme pa družbeni organ upravljanja organizacije za proizvodnjo 
filmov oziroma samostojne skupine filmskih delavcev za proizvodnjo filmov.« 

Kdor je za besedilo amandmaja, ki sem ga prebral, naj prosim glasuje! 
(21 poslancev.) Je kdo proti? (9 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sedaj prehajamo še na glasovanje o predlogu zakona o filmu, upoštevaje 

seveda pravkar izglasovane amandmaje. Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o filmu soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. 

Predlog zakona je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil republiško sekretarko za prosveto in kulturo 
tovarišico Elo Ulrih, njenega namestnika Leopolda Kejžerja in podsekretarja 
v republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo Andreja Ujčiča. 

Zeli kdo od njih ustno obrazložiti zakonski predlog? (Ne želi.) 
Predlog zakona sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izo- 

braževanje in skupščinska zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo od odbora 
oziroma komisije še ustno pojasniti svoja stališča? (Ne.) 

Začenjam razpravo^. Zeli kdo besedo-? (Nihče.) 
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi 

zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi. 

Osnutek zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil pravkar naštete predstavnike republiškega se- 
kretariata za prosveto in kulturo. Vprašujem, ali želi predstavnik izvršnega 
sveta še ustno obrazložiti zakon. (Da.) Besedo ima namestnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo tovariš Kejžar. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedago- 
ški službi izvršuje del sklepov in priporočil o idejni usmerjenosti vzgoje in 
izobraževanja, ki zahtevajo take spremembe, da bosta tudi prek prosvetne 
inšpekcije službe kot republiškega upravnega organa v polni meri zagotovljena 
družbeni interes in zakonitost dela v vzgojno-izobraževalnih organizacijah 
ter zaostrena družbena odgovornost vseh delavcev, kolektivov in institucij s 
področja vzgoje in izobraževanja. 

Predlagani osnutek ureja pravzaprav tri področja, ki bi bila sicer lahko 
predmet samostojnih zakonov, vendar so bila že doslej zaradi tesne povezanosti 
in medsebojne odvisnosti združena tako v zakonih kot tudi v praktičnem delo- 
vanju. Osnutek tega pristopa ne spreminja, dasi v smislu zahtev skupščinskih 
sklepov jasno razmejuje posamezne naloge in daje izrazit poudarek nadzorni 
funkciji pedagoške službe in njeni soodgovornosti za skladnost vzgojno-izobra- 
ževalnega dela z idejno usmerjenostjo socialistične samoupravne družbe. 

Osnutek zakona torej ureja pedagoško službo, ki jo definira kot nadzorno 
svetovalno in strokovno proučevalno službo, in sicer kot skupno službo repu- 
blike in občin. Na novo opredeljuje njene pristojnosti in naloge, tako da iz- 
razito poudarja njeno nadzorno funkcijo in njeno odgovornost za zakonitost, 
idejno usmerjenost in strokovnost dela v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 
Opredeljuje položaj zavoda za šolstvo, ki opravlja pedagoško službo, poleg tega 
pa še nekatere z zakonom določene strokovne in. organizacijske naloge skupnega 
pomena za izobraževanje in vzgojo v republiki. Zakon posebej opredeljuje 
odgovornost zavoda in njegovih organizacijskih enot občinskim skupščinam 
in temeljnim izobraževalnim skupnostim ter skupščini Socialistične republike 
Slovenije. 

Zakon tudi prinaša dopolnjena določila o strokovnem svetu pri zavodu 
za šolstvo, ki združuje v svojih pristojnostih zlasti dve funkciji, in sicer določa 
postopek za predpisovanje vzgojnih načrtov za predšolsko vzgojo in osnovno 
šolo, učne načrte za osnovno šolo ter osnove predmetnikov in učnih načrtov 
za vse vrste srednjih šol in druge verificirane oblike izobraževanja, ter 
opravlja funkcije družbenega organa zavoda za šolstvo in s tem neposredno 
preverja in usmerja delo pedagoške službe. 

Ob taki zasnovi zakona je izvršni svet izhajal zlasti s stališča, da je v 
sedanjih razmerah izvrševanje nadzorno svetovalne in do neke mere tudi 
proučevalne funkcije neločljivo prepleteno. Ločitev teh funkcij v posebnih 
institucijah bi terjala znatno več sredstev in kadrov ah pa bi bila učinkovitost 
lahko tudi bistveno zmanjšana. Zato tudi ni bilo mogoče sprejeti nekaterih 
predlogov, naj bi pedagoška služba z zavodom za šolstvo postala strokovna 
služba izobraževalnih skupnosti, za nadzorno funkcijo pa naj bi eventualno 
formirali posebno inšpekcijo. Takih predlogov ni bilo mogoče sprejeti tudi iz 
načelnih razlogov. Ker menimo, da je treba zaradi velikega družbenega pomena 
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vzgoje in izobraževanja neobhodno funkcijo družbenega pomena in usmerjanja, 
ki se izvaja prek pedagoške službe, nasloniti na najširše družbene samoupravne 
organe v občinah in republiki, kar je tudi v skladu z njihovimi ustavnimi 
nalogami. Kvalitetno in strokovno opravljanje le-teh pa terja stalno in so- 
časno zvezo med vsemi interdiscipliniranimi službami, organi in delavci, ki 
jih danes združuje zavod za šolstvo kot izvajalec pedagoške službe. Osnutek 
zakona pa v več določbah podrobno zavezuje pedagoško službo, da sodeluje 
z izobraževalnimi skupnostmi, jih stalno obvešča, jim poroča o svojem delu 
predlaga ukrepe in skupaj z njimi opravlja nekatere naloge. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Osnutek zakona sta obravnavala naš 
odbor za vzgojo in izobraževanje in zakonodajno-pravna komisija. Ali želita 
predstavnika odbora oziroma komisije še kaj ustno pojasniti? (Ne želita.) Tako 
lahko pričnem razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim! Besedo ima dr. Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! V 5. členu predloženega osnutka zakona so navedene naloge zavoda 
za šolstvo. Menim, da bi bilo prav, če bi med te naloge dodali še eno, in sicer, 
da bi bil zavod za šolstvo zadolžen in odgovoren, da v sodelovanju s srednjimi 
in osnovnimi šolami, visokošolskimi zavodi, ki vzgajajo učne kadre, temeljnimi 
izobraževalnimi skupnostmi ter z (zavodom za zaposlovanje SR Slovenije 
organizira in vodi usmerjanje mladine v pedagoške .poklice. Menim, da je prav 
zavod najbolj poklican, da to nalogo v bodoče opravlja, nalogo, ki je za raz- 
voj našega šolstva tako pomembna. 

Ta svoj predlog utemeljujem z nekaterimi izkušnjami in dovolite, da na- 
vedem nekaj podatkov. V zadnjih dveh letih smo- v severovzhodni Sloveniji 
organizirali sistematično usmerjanje mladine v učiteljski poklic. Pri tem smo 
sodelovali pedagoška akademija, zavod za zaposlovanje in štiri organizacijske 
enote zavoda za šolstvo-. Rezultati tega usmerjanja se nam kažejo v nasled- 
njih podatkih: leta 1970/71 smo imeli na dveh gimnazijah pedagoške smeri 
Celje in Maribor v prvih razredih 241 dijakov, letos imamo na teh dveh gimna- 
zijah in na oddelkih v Ptuju, Murski Soboti in na novo ustanovljenem oddelku 
gimnazije Ravne 420 dijakov. Mislim, da je to lep napredek. 

Pri tem smo hkrati izboljšali tudi strukturo teh dijakov, in sicer tako, 
da je bilo leta 1970/71 po učnem uspehu v osnovni šoli med tistimi, ki so 
se vpisali, 33 l°/o odličnih, 44'%> prav dobrih in 23'% dobrih. Leta 1973/74 imamo 
49%: odličnih, v Mariboru 50% in v Celju 39 % prav dobrih in manj kot 10 "/o 
dobrih, medtem ko zadostnih učencev na teh šolah več ni. Mislim, da je to rezul- 
tat, ki je spodbuden, saj smemo pričakovati, da bo zaradi takšne strukture osip 
sorazmerno majhen in da lahko čez štiri leta računamo, da bomo imeli na 
teh šolah okrog 360 diplomantov nasproti prejšnjim 120 ter da bo seveda tako 
tudi objektivno dana možnost, da bo tudi na pedagoške akademije prišlo 
okrog 300 kandidatov. In če jih bomo štipendijsko in tudi sicer prav usmerili, 
bomo imeli od tega vsaj 200 učiteljev razrednega pouka, kar bi seveda povsem 
zadoščalo letnim potrebam po novih učiteljih. 

Naj navedem, da smo uspeli v tem času zvišati tudi število štipendij 
oziroma procent štipendistov. Leta 1970/71 je na teh šolah dobivalo štipendije 
v Mariboru 31 % in v Celju 29 % dijakov; leta 1973/74 pa v Mariboru 44,7 ®/0, 
v Celju pa 49 % dijakov. Se pravi, približali smo se skoraj polovici. To seveda 
še vedno ni v skladu z našimi resolucijami, ki so bile sprejete, in s sklepi tega 
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zbora, ki je jasno opredelil svoje stališče do štipendiranja dijakov in študentov 
na kadrovskih šolah; tedaj je bilo rečeno, da morajo ti dobiti absolutno prednost. 
Menim, da bo na področju štipendiranja potrebno narediti še kaj in da bi 
morali zahtevati od republiške in temeljnih izobraževalnih skupnosti, da dajo 
dijakom in študentom kadrovskih šol vso prednost tudi s posebnimi kriteriji. 
Lansko leto je bila dana takšna obljuba, začeli smo akcijo, nato pa dobili 
mnogo kritike, češ da stvar ni bila v redu izvedena. In danes nam učitelji, 
ko ponovno pripravljamo tako akcijo, povedo, da ne bi želeli biti ponovno 
predmet kritike tistih dijakov in učencev, ki so se odločili za ta poklic 
in so jim obljubili štipendije, pa jih kasneje zaradi nizkega cenzusa in drugih 
kriterijev niso dobili. 

Skratka, s temi podatki sem hotel ilustrirati potrebnost sistematičnega 
dela na tem področju in mislim, da je takšna naloga za zavod najprimernejša. 

V zvezi s 7. in 9. členom predlagam, da bi uskladili 2. odstavek 7. in 4. 
odstavek 9. člena, kajti v 4. odstavku 9. člena so pogoji za izvolitev pedagoškega 
svetovalca zahtevnejši kot pogoji za direktorja tega zavoda. 

13. člen govori o tem, da zavod za šolstvo določa eksperimentalne in 
hospitacijske izobraževalne organizacije in enote. Ni mi povsem jasno, ali 
so to samo tiste enote, ki jih sam zavod potrebuje za svoje delo, ah so to tudi 
tiste enote, ki smo jih včasih imenovali vadnice. Brez teh namreč akademije 
in filozofska fakulteta ne morejo kvalitetno opravljati svojega dela. 2e nekaj 
let opozarjamo na to, pismeno in ustno-, vendar tega ni niti v osnutku zakona 
o osnovni šoli, niti v tem osnutku. Mislim, da bi moral biti status teh šol 
zakonsko urejen. S tem, da je samo rečeno, da jih zavod določa, potem ko 
dobi pristanek izobraževalne organizacije in ustanovitelja ter ugotovi, da so 
zagotovljena sredstva, mislim, ne bomo daleč prišli. Predvsem pa ne bomo 
rešili tega izredno- perečega problema. Zato prosim, da bi pri izdelavi zakonskega 
predloga razmislili in to določilo jasneje postavili ali pa ga vnesli v osnutek 
zakona o osnovni šoli. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? (Nihče.) Konču- 
jem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški 
službi se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga naj izvršni svet upošteva pripombe in predloge, 

dane k osnutku zakona. 
4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 31. marca. 
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (34 poslancev glasuje 

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

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za rati- 
fikacijo programa kulturnega, znanstvenega in prosvetnega sodelovanja med 
Jugoslavijo in Finsko. 

Predlog za ratifikacijo je skupščini predložil v soglasje v smislu 1. točke 
XXXV. amandmaja zvezni izvršni svet. 

Predlog za ratifikacjio so obravnavali odbor našega zbora za kulturne 
dejavnosti ter skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
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pismeni poročili, ter skupščinska komisija za vprašanja mednarodnih odnosov, 
ki je predložila odlok o soglasju k ratifikaciji programa. 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k ratifikaciji programa 
kulturnega, znanstvenega in prosvetnega sodelovanja med Jugoslavijo in Fin- 
sko. Kdor je za, naj prosim glasuje! (35 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predloženi odlok sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti 
v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih 
in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v te svete. 

Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja. 
Zeli morda njen predstavnik predlog odloka še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnavala zakonodajno^pravna komisija in o tem 
predložila pismeno poročilo, ki ste ga dobili danes na klop. Kot ste lahko raz- 
brali, predlaga komisija dva amandmaja. 

Začenjam razpravo-. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in predlagam, da sprejme zbor naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na 
seji dne 7. februarja 1974 obravnaval predlog odloka o podaljšanju veljavnosti 
odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih 
zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki 
delegirajo svojega predstavnika v te svete. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagano mnenje 
soglasno sprejeto. Posredoval ga bom republiškemu zboru. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sestavi sveta Arhiva Slovenije in o določitvi organizacij in organov, ki dele- 
girajo svoje predstavnike v ta svet. 

Predlog odloka je skupščini predložila v obravnavo skupščinska komi- 
sija za volitve in imenovanja. Zeli njen predstavnik predlog odloka še ustno 
pojasniti? (Ne.) 

Predlog odloka je obravnavala tudi skupščinska zakonodajno-pravna ko- 
misija in o tem predložila pismeno poročilo, ki ste ga dobili danes na klopeh. 

Začenjam razpravo, Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednje mnenje: 
»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena od- 

loka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na 
seji dne 7. februarja obravnaval predlog odloka o sestavu sveta arhiva Slo- 
venije in o določitvi organizacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike 
v ta svet. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagano mnenje soglasno sprejeto in ga bom po- 

sredoval republiškemu zboru. 
12* 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na volitev dele- 
gacije našega zbora za udeležbo na proslavi 30-letnice SNOS v Črnomlju. 

19. februarja leta 1944 se je sestal na svoje prvo zasedanje slovenski na- 
rodnoosvobodilni svet. K svojemu prvemu zasedanju je bil na osvobojenem 
ozemlju Bele krajine v Črnomlju sklican prvi resnično ljudski predstavniški 
organ, demokratično izvoljen na zboru odposlancev slovenskega naroda 
v Kočevju. 

Letos praznujemo 30-letnioo tega zgodovinskega dogodka s proslavo, ki bo 
19. februarja v Črnomlju v zgodovinski dvorani kulturnega doma in ki se je 
bodo poleg takratnih članov SNiOS udeležile tudi delegacije zborov naše 
skupščine, družbenopolitičnih organizacij in pomembnejših republiških usta- 
nov skupaj z delegacijama obeh belokrajinskih občin. 

Ker naj bi tudi naš zbor poslal na to proslavo svojo 3-člansko delegacijo, 
predlagam, da v to delegacijo izvolimo iz naše sredine naslednje poslance: 
Miro Novak, Emila Rojca in Antona Troho. 

Slišali ste predlog. Želi morda kdo razpravljati o predlogu? Ce ne, gla- 
su j mo! 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec našega zbora Franc Bizjak je na zadnji seji zbora ustno zastavil 
poslansko vprašanje v zvezi s poučevanjem mednarodnega jezika esperanta. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na poslansko vprašanje odgovoril na- 
mestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariš Leopold Kejžar. 

Leopold Kejžar: Tovariš' predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Franc Bizjak je postavil naslednje vprašanje: »Društvo esperan- 
tistov Socialistične republike Slovenije obiskuje šole in navdušuje učitelje 
za začetni študij tega jezika. Odpira tečaje po regijah in svoja prizadevanja 
podpira s trditvijo, da tečejo razgovori in priprave za usposabljanje učiteljev 
za ta jezik tudi prek pedagoških akademij. 

Vprašujem, kakšno je stališče šolskih forumov v zvezi s to zadevo in kako 
se bo to reševalo, ker učitelji nenehno sprašujejo, ali je to smiselno ali ne?« 

Odgovor: »Zveza esperantistov Slovenije si že dolgo prizadeva, da bi 
popularizirala esperanto tudi med mladino. 

Ta prizadevanja je že leta 1955 podprl svet za prosveto in kulturo ljudske 
republike Slovenije, leta 1969 pa je republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo ponovno priporočil nekaterim osnovnim šolam, da v okviru prostovoljnih 
dejavnosti uvedejo tudi tečaje esperanta. 

V zadnjem času je šolska komisija pri zvezi esperantistov usmerila svoja 
prizadevanja v dveh smereh: razširiti želi krog šol, kjer se v okviru svobod- 
nih dejavnosti poučuje esperanto, obenem pa skušajo vzbuditi zanimanje za 
esperanto tudi pri učiteljih, ki naj bi postali nosilci te aktivnosti na šolah. 
Skupaj z dopisno delavsko univerzo v Ljubljani so v dopisni tečaj esperanta 
vključili 182 učiteljev, da bi se usposobili za poučevanje esperanta na začetni 
stopnji. 
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Ker pouk esperanta na osnovnih šolah ni šolski predmet, temveč se po- 
učuje v okviru svobodnih dejavnosti le na tistih šolah, kjer je za to interes, 
menimo, da sedanje oblike pripravljanja učiteljev zadostujejo. Pri organi- 
ziranju nadaljevalnih tečajev bi zveza esperantistov želela sodelovati tudi s 
pedagoškima akademijama. 

Tako sodelovanje bi bilo nedvomno koristno posebno z didaktičnega in 
metodičnega vidika. Za odpiranje posebne študijske skupine za esparanto 
na pedagoških akademijah pa po našem mnenju ni razloga.« 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Bizjak želi odgovor pismeno. 
Zadnjič je zastavil poslansko vprašanje tudi poslanec Janez Svajncer, iii 

sicer v zvezi z nosilci ekstremističnih akcij, naperjenih zoper Slovence na 
Koroškem. Odgovor bo dobil prihodnjič. 

Poslanec našega zbora Miran Hasl je pismeno zastavil poslansko vprašanje 
o izvajanju zakona o uporabi presežkov dohodkov od davka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja v letu 1973. 

Izvršni svet me je obvestil, da bo na to poslansko vprašanje odgovoril 
Zvonko Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Zvonko Draksler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Miran Hasl, poslanec tega zbora je v zvezi z izvajanjem zakona 
o uporabi presežkov dohodkov od davka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1973 za financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti 
in skupnosti zdravstvenega zavarovanja postavil naslednje vprašanje: 

»Decembra smo' sprejeli zakon o uporabi presežkov dohodkov od davka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1973 za financiranje temelj- 
nih izobraževalnih skupnosti in skupnosti zdravstvenega zavarovanja. 

Služba družbenega knjigovodstva, podružnica Koper, po tolmačenju cen- 
tralne službe družbenega knjigovodstva meni, da zakon ni v skladu z zveznim 
zakonom o limitiranju in da zanje še vedno velja zvezni zakon. 

Na podlagi imenovanega zveznega zakona si bo gospodarstvo na obali re- 
fundiralo iz sredstev temeljnih izobraževalnih skupnosti nad 2 milijona dinar- 
jev oziroma terjatev gospodarstva se, kljub sprejetju »slovenskega zakona«, na- 
daljujejo. 

Prosim ali bi lahko dobil tolmačenje glede veljavnosti omenjenih dveh 
zakonov? 

Kje bodo temeljne izobraževalne skupnosti dobile finančna sredstva za 
pokrivanje nastalih razlik? 

So v primeru izpada teh sredstev dolžne to razliko poravnati družbenopo- 
litične skupnosti, to je občine? 

Vam je znano, da so v nastalem položaju resno ogrožena celo izplačila 
finančnih sredstev za osebne dohodke?« 

Odgovor: »Zakon o uporabi presežkov dohodkov od davka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja za leto 1973 za financiranje temeljnih izobra- 
ževalnih skupnosti in skupnosti zdravstvenega zavarovanja je bil sprejet v 
skladu s pooblastili iz 16. b člena zveznega zakona o omejitvi dohodkov od 
davkov in prispevkov iz gospodarstva in o omejitvi stopenj prometnega davka. 
Zato tudi v celotnem zakonodajnem postopku v skupščini zoper omenjeni 
republiški zakon ni bilo pripomb. 
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Določbe omenjenega republiškega zakona je po našem mnenju in po 
mnenju službe družbenega knjigovodstva — centrale za SR Slovenijo treba 
oziroma mogoče razumeti ob upoštevanju novele zveznega zakona o omejitvi 
dohodkov od davkov in prispevkov iz gospodarstva in omejitvi stopenj pro- 
metnega davka tako, da občine lahko uporabljajo za financiranje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti in skupnosti zdravstvenega zavarovanja le tiste svoje 
presežke, ki so jih ustvarile iz davčnih virov nad dovoljeno porabo, kakor je 
bila dogovorjena z družbenim dogovorom o splošni in skupni porabi v letu 
1973, in sicer ne glede na omejitve, ki so še vedno v veljavi glede dohodkov 
občin od davkov in prispevkov iz gospodarstva po 1. členu citiranega zveznega 
zakona. To pomeni, da dejansko ne more iti za razprodajo s sredstvi, ki bi 
po 6. členu citiranega zveznega zakona morala biti v rezervnih skladih 
organizacij združenega dela, in sicer ne glede na to, ali so res v teh skladih 
ali pa so bila morebiti prek obveznosti organizacij združenega dela nakazana na 
račune občin, ker imajo organizacije združenega dela v takem primeru pravico 
do njihove refundacije. 

Po podatkih službe družbenega knjigovodstva — centrale za SR Slovenijo 
in podružnice Koper bodo refundacije gospodarstva na obalnem območju (tako 
iz naslova davka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja kakor tudi iz 
naslova prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje), 
ki jih tovariš poslanec omenja v svojem vprašanju, sorazmerno majhne, saj 
predvidoma ne bodo presegle 100 000 dinarjev. 

Vprašanja v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev za pokrivanje 
nastalih razlik v temeljnih izobraževalnih skupnostih oziroma glede obveznosti 
občin v zvezi z zagotavljanjem ustreznih sredstev, ki jih tovariš poslanec ome- 
nja v svojem poslanskem vprašanju, pa bo treba reševati v okviru določb 
aneksa k omenjenemu družbenemu dogovoru o splošni in skupni porabi v 
letu 1973. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Hasl, prosim! 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, prosim za pismeni odgovor, ker 
nisem uspel v celoti registrirati tega odgovora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli kdo od poslancev ustno posta- 
viti poslansko vprašanje? Prosim! Tovariš Svajncer. 

Janez Svajncer: Postavljam naslednja tri vprašanja: 
1. Pred nedavnim sem v »TV-15,« mislim pa, da je bil podatek pred 

tem objavljen že v »Delu«, bral, da vsak četrti prebivalec Slovenije ni Slo- 
venec. 

Rad bi vedel, ali ta podatek drži? 
2. Želel bi zvedeti, kdaj bo naš zbor razpravljal o poročilu, ki smo ga na 

vprašanje poslanca Mirana Hasla glede problematike RTV Ljubljana poslan- 
ci že dobili. 

3. Rad bi vedel, zakaj ljubljanska televizija v zadnjem času uvršča v 
svoj spored drame v narečjih, npr. »Mama umrla — stop«, »Tiha dolina« in 
druge, s čimer pači lep slovenski jezik, saj je prav iz ust naših igralcev prihaja- 
la sedaj najlepša slovenska beseda. 
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Menim, da se ne bomo po stoletnem boju za enoten slovenski jezik spet 
pričeli igrati Kranjce, Štajerce, Primorce in kar nas je še. 

Predsednik Miloš Poljanšek:Na drugo vprašanje je odgovor lahko 
takojšen. Prosvetno-kulturni zbor bo obravnaval informacijo o radiu in tele- 
viziji na prihodnji seji. 

Še kdo od poslancev želi zastaviti vprašanje? 
Prosim, tovariš Hasl! 

Miran Hasl: Med tremi umetniškimi akademijami v Ljubljani ima 
tudi akademija za glasbo resne prostorske težave. Na eni izmed sej akademij- 
skega sveta, ko so bili obravnavani rezultati preteklega študijskega leta, 
so prišli ponovno v ospredje nelahki pogoji, v katerih deluje ta naša najvišja 
glasbena ustanova, predvsem kar zadeva komorno igro to vaje orekstra. 
Akademija v svoji stavbi nima primernega, pa tudi ne dovolj velikega prostora 
za vaje orkestra oziroma dvorane, primerne tudi za manjše koncertne nastope. 
Najemanje filharmonične dvorane pa stane akademijo na leto več milijonov. 
Občasna, do sedaj izvedena popravljalna dela so sicer delno izboljšala pogoje 
dela, niso pa mogla odpraviti pomanjkanja učilnic niti »ustvariti« prostora za 
orkestralne vaje. 

Zelo resen in za to akademijo specifičen problem je vežbanje instrumenta, 
na kar odpade skoraj polovica študijskega dela in časa študenta akademije in 
ki je spričo »slišnosti« tega študija nezaželeno oziroma onemogočeno tako 
v študentskih domovih kot v stanovanjskih blokih. Ce dodamo še dejstvo, 
da so zaradi pouka oziroma predavanj vse učilnice zasedene in da vežbanje 
tudi na šoli sami ni mogoče — študentska organizacija se je glede tega že 
pritožila — potem je to še dodatni razlog za zaskrbljenost. 

Profesorjem akademije za glasbo, od katerih večina sodi med najvidnejše 
slovenske, jugoslovanske, pa tudi evropsko priznane umetnike, mora ta družba 
pri vzgoji novih generacij ustvarjalnih in poustvar jalnih umetnikov, novih 
prepotrebnih kadrov za naše orkestre in še bolj potrebnih glasbenih pedago- 
gov, ustvariti optimalne pogoje za delo in ustvarjanje! 

Vprašujem: So v bližnji prihodnosti predvideni kakšni ukrepi za izbolj- 
šanje tega položaja in kdo bo v okviru spremenjenih pogojev^ financiranja 
reševal ta vprašanja? Je morda pripravljen srednje ali dolgoročni načrt po- 
stopnih investicijskih vlaganj v adaptacijska in sanacijska dela stavb višjih in 
visokošolskih zavodov ter akademij in načrt predvidenih gradenj? Je začetek 
gradnje nove ekonomske oziroma medicinske fakultete v Ljubljani že v okvi- 
ru nekega sprejetega načrta novih gradenj? 

Kako in kje se bodo oblikovala oziroma kako pridobivala finančna sredstva 
za investicije za gradnjo visokošolskih zavodov? 

Ker bo v novem sistemu tudi na področju investicijske politike teža na 
dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju tako znotraj interesnih skup- 
nosti kot med interesnimi skupnostmi na eni ter zainteresiranimi OZD oziroma 
TOZD iz gospodarstva na drugi strani, sprašujem, kdo bi lahko bil zunaj teh 
akademij samih »zainteresiran« za investicijska vlaganja v stavbe umetniških 
akademij? 

Pri tem mi je jasen osnovni koncept bodoče investicijske politike, želel bi 
le zvedeti za njegovo praktično uveljavitev na področju visokega šolstva. Pri 
tem poudarjam nujnost načrtnosti investicijske politike na tem področju. 
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Pa še skromen postskriptum: Lani mi je bilo rečeno, da vsega pač ni 
mogoče objaviti; mišljene so bile razprave v tej skupščini, ker bi z njimi včasih 
preveč vznemirjali in razburjali javnost. Ker mi je znano, da je presoja o 
pomembnosti neke teme, nekega problema kot tudi to, kdo in kaj bolj ali 
manj razburja in vznemirja javnost, odvisno v celoti od politike uredništev, 
redakcij in od vas, tovariši novinarji, vas prosim in delno tudi prepričujem, 
da vse tu omenjene zadeve za slovensko nacijo niso vznemirljive in da jih, tako 
vprašanje kot odgovore, lahko mirne duše in brez bojazni objavite. Toliko prej, 
ker ta vprašanja močno zanimajo študente in profesorje akademije za glasbo 
ter širšo glasbeno in kulturno javnost. Vprašanja so tisočem študentom in pro- 
fesorjem na visokih šolah zelo resen problem sedanjosti in bodočnosti in, ne 
nazadnje, če se ozrem na razpravo v enotnem zboru, tudi za večino slovenskih 
otrok, učiteljev in staršev. Vsi ti na postavljena vprašanja že težko čakajo 
odgovore. Prepričan sem, da so zadeve tudi toliko nacionalno pomembne, da 
zaslužijo tako razpravo v skupščini kot objavo v sredstvih sedme sile. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Hasl, ah sodi postskriptum 
tudi k poslanskemu vprašanju? 

Miran Hasl: Ne. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo, prosim? Če ne, 
se vam zahvaljujem in končujem 50. sejo prosvetno-kulturnega zbora skup- 
ščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 16.20.) 
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51. seja 

(28. februarja 1974) 

Predsedoval: Miloš Pol j anšek , 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 12.40. 

Predsednik Miloš Poljan še k: Pričenjam 51. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili odsotnost naslednji poslanci: Jože Florjančič, 
Miha Jezeršek, Vinko Habjan in Emil Roje. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 50. seje, 
2. predlog ustave Socialistične republike Slovenije, 
3. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije, 
4. položaj in razvoj radia in televizije Ljubljana v luči nekaterih naj- 

pomembnejših sestavin, 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 
6. poslanska vprašanja. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali dopolnitev? 

(Ne.) Kaže, da ne. Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Preden preidemo na sam dnevni red, naj vas obvestim, da sem na da- 

našnjo sejo povabil predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
izobraževalne skupnosti Slovenije, kulturne skupnosti Slovenije, telesnokulturne 
skupnosti Slovenije, republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi 
Slovenije, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora 
sindikata delavcev družbenih dejavnosti, republiške konference Zveze mladine 
Slovenije, izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih za- 
vodov, izvršnega odbora skupnosti študentov mariborskih visokošolskih zavo- 
dov, radia in televizije Ljubljana, sekretariata izvršnega sveta za informacije 
in zavoda SR Slovenije za planiranje. 

Vse, ki ste se vabilu odzvali, vabim k sodelovanju. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 50. seje. Zapisnik ste prejeli hkrati z ostalim gradivom. Ima kdo kakšno 
pripombo, spreminjevalni ali dopolnilni predlog? Prosim! Besedo ima tovariš 
Svajncer. 

Janez Svajncer: Na 8. strani spodaj je navedeno: »Isti poslanec je 
ustno zastavil troje vprašanj, in sicer: »Ali je res, da je v Sloveniji le vsak četrti 
prebivalec Slovenec?« To ne drži. Tega vprašanja nisem postavil. Lahko se 
kvečjemu glasi: »Ali je res, da v Sloveniji vsak četrti prebivalec ni Slovenec?« 
Kvečjemu to ustreza temu, kar sem vprašal. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dobro, pripomba je vzeta na znanje. 
Se kdo prosim? (Ne.) Če ne, ugotavljam, da je s popravki, ki jih je prav- 

kar dal tovariš Svajncer in ki neposredno zadevajo njegovi poslanski vprašanji, 
zapisnik 50. seje odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga ustave SR Slovenije. 

Ugotavljam, da ste kot gradivo k tej točki prejeli besedilo predloga ustave 
SR Slovenije z obrazložitvijo. Oboje je predsednik skupne komisije vseh zbo- 
rov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja predložil republiškemu zboru, 
da v smislu 2. točke amandmaja X k ustavi SR Slovenije določi predlog ustave 
SR Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, s ka- 
terim je republiški zbor danes določil predlog ustave SR Slovenije, in to v 
besedilu, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja. 

Ta sklep republiškega zbora ste pravkar prejeli. 
Uvodni ekspoze predsednika komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije 

za ustavna vprašanja tovariša Sergeja Kraigherja smo že poslušali skupaj z 
republiškim zborom. 

Glede na to pričenjam razpravo in vas obveščam, da je republiški zbor za 
svojega predstavnika v prosvetno-kulturnem zboru določil dr. Franceta Ho- 
čevarja, poslanca republiškega zbora. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Končujem razpravo in 
prehajam na glasovanje o predlogu ustave SR Slovenije. 

S tem v zvezi predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
»Na podlagi ustavnega amandmaja X k ustavi SR Slovenije je prosvetno- 

kulturni zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 28. februarja 1974 sprejel 
naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustave SR Slovenije v besedilu, ki ga je določil 
republiški zbor skupščine SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije.« 
Preden preidemo na glasovanje, vas želim opozoriti, da je v drugi točki 

X. amandmaja k ustavi SR Slovenije določeno, da je ustava v zboru sprejeta 
le tedaj, če zanjo glasujeta dve tretjini vseh članov zbora, torej če je zanjo 
40 glasov. 

Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim glasuje! 
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor s tem sklepom sprejel predlog ustave SR Slovenije, 
o čemer bom obvestil ostale zbore skupščine SR Slovenije. (Ploskanje.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog ustavnega 
zakona za izvedbo ustave SR Slovenije. 

Obveščam vas, da smo se predsedniki zborov delovnih skupnosti dogovorili 
s predsednikom republiškega zbora, da bomo na skupni seji obravnavali pred- 
log ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 

Na skupni seji republiškega zbora in zborov delovnih skupnosti, ki bo 
popoldne predvidoma ob 16. uri, bomo poslušali obrazložitev ustavnega zakona, 
ki jo bo podal predsednik komisije za pripravo ustavnega zakona dr. France 
Hočevar, in nato skupaj z ostalimi zbori razpravi jah o predlogu ustavnega 
zakona, potem pa z ločenim glasovanjem odločali o njem. 

Glede na to lahko preidemo na naslednjo, 4. točko dnevnega reda, 
to je na razpravo o položaju in razvoju radia in televizije Ljubljana v luči neka- 
terih najpomembnejših sestavin. 

Uvodni ekspoze k tej točki dnevnega reda srno že slišali na skupni seji z 
republiškim zborom. 

Gradivo sta obravnavala na skupni seji odbor našega zbora za kulturne de- 
javnosti ter odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo, ki sta o tem 
predložila pismeno poročilo. Zeli morda poročevalec odbora, to je predsednik 
odbora dr. Boris Kuhar, še ustno pojasniti stališče odbora? (Da.) Prosim, be- 
sedo ima dr. Boris Kuhar! 

Dr. Boris Kuhar: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tova- 
riši poslanci! Naš odbor je razpravljal o predloženem položaju razvoja RTV še 
mnogo širše, kot to narekuje gradivo, ki je bolj tehnološko-razvojno in organi- 
za c i j s ko-f inančno. Gradivo nam je pri tem služilo kot dobra podlaga, kot dobra 
pomoč. Tako širše, kot je to storil naš odbor, bi morali tudi danes, na današnjem 
zboru, zastaviti razpravo. 

Moral bi omeniti tudi še številne pobude, ki jih je pred tem dal našemu 
zboru tovariš Hasl. Ta je večkrat zahteval v svojih poslanskih vprašanjih raz- 
reševanja različnih problemov okoli radia in televizije. V našem odboru ozi- 
roma v obeh odborih pa smo obravnavali RTV kot največji kulturni zavod, ki 
zajema praktično vsa področja; če pomislimo predvsem na njegovo kulturno 
funkcijo, bi lahko rekli, da je to naše največje gledališče z največjim številom 
predstav, to je naša največja koncertna dvorana z vsakodnevnimi koncerti, to 
je največje razstavišče likovnih del, to je naša največja kinodvorana z vsako- 
dnevnimi filmskimi predstavami, naš najboljši informator o knjigi in še mnogo 
drugih dejavnosti obsega, ki jih lahko gleda in sliši na sto tisoče gledalcev 
in čuje nad sto tisoč poslušalcev. 

Vso to dejavnost smo doslej še preveč puščali ob strani. Nismo je vključe- 
vali v vsa naša kulturno-prosvetna dogajanja, nismo je vključevali v naše 
kulturne programe, razen v kulturni skupnosti, kjer imamo odbor, ki vključuje 
tudi radio in televizijo. Zato bi posebej poudaril željo naših odborov, ta pa 
je bila že večkrat izražena tudi drugod, po večjem povezovanju radia in tele- 
vizije z našimi kulturnimi zavodi, po večjem vključevanju radia in televizije 
v kulturno skupnost in druge samoupravne skupnosti. En sam primer: lani je 
eno samo takšno sodelovanje dalo, lahko rečem, naš najboljši film, če ga 
ocenjujem po nagradah, ki jih je ta film prejel, in tudi najcenejši film, vsaj za 
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kulturno skupnost Slovenije. Primer je znan, to je Cvetje v jeseni. Letos, žal, 
pri vseh predloženih projektih še nismo zasledili takšne koristne kooperacije. 
Želeli bi, to je tudi moja osebna želja, da tudi ta največja filmska hiša kljub 
svoji specifičnosti prispeva svoj delež za kinematografe in pomaga razreševati 
težko situacijo v naši kinematografiji. 

Navedel sem le možnosti za eno področje sodelovanja. Toda ta se odpira 
na vseh kulturnih področjih. Zato sta odbora še posebej podprla odprtost 
zavoda za vsako kulturno in umetniško ustvarjalnost na Slovenskem. Posebej 
je bilo poudarjeno, da je treba upoštevati, da so bila vanj v povojnem času 
vložena velika družbena sredstva, s čimer je bilo omogočeno, da postane zavod 
RTV vse bolj soodgovoren za razvoj in krepitev kulturnega in umetniškega 
ustvarjanja v Sloveniji, kar smo tudi zapisali v poročilu. Menili smo, da morajo 
dobiti v radiu in na televiziji možnosti za uveljavljanje vse oblike kulturne 
in umetniške ustvarjalnosti. 

Posebej je bila naglašena potreba po povezovanju zavoda s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, predvsem še s kulturno skupnostjo, saj bi se lahko prav 
prek teh skupnosti odražal vpliv tvorcev programa in še posebej gledalcev in 
poslušalcev pri odločanju o vseh temeljnih vprašanjih zavoda RTV, tako pro- 
gramskih kot razvojnih. Tako bi bil še dopolnjen samoupravni mehanizem, ki 
ga snuje RTV v okviru lastne hiše in o katerem nam je poročal tudi generalni 
direktor te institucije. 

Izražena je bila želja, da bi o konkretni programski usmerjenosti, o kon- 
kretnem enoletnem pa tudi o širšem programu radia in televizije razpravljale 
zainteresirane interesne skupnosti, tako kot je danes že omenil tovariš gene- 
ralni direktor in kar so obljubili tudi predstavniki RTV na sejah odborov. 
Zato nas je v odboru še posebej zanimal program, ki ga RTV namenja Sloven- 
cem zunaj naših meja in pa madžarski ter italijanski narodnostni skupnosti. 
Se posebej smo podprli predlog RTV, ki je v poročilu, da mora biti večja mož- 
nost za spremljanje televizije med našimi rojaki zunaj meja naša prioritetna 
naloga. Posebej pa smo podprli predlog za postavitev pretvornikov na Pete- 
linjeku in na Golici, ki naj bi omogočila televizijski sprejem koroškim Slo- 
vencem. Predlagam, da tudi naš zbor podpre to zahtevo RTV in obeh odborov, 
predvsem pa poudari, da je tudi avstrijska vlada dolžna za to prispevati svoj 
delež in omogočiti, da bodo koroški Slovenci lahko videli slovenski televizijski 
program. 

Glede razvoja barvne televizije je bilo v odborih, lahko bi rekel, več raz- 
ličnih mnenj, ki so se na koncu oblikovala v enotno stališče, da mora biti 
barvna TV naša realna perspektiva, če nočemo zaostajati za svetom in tudi za 
ostalimi republikami, ki že pospešeno uveljavljajo barvno televizijo. Pri tem 
se zastavlja vprašanje televizijskih naročnikov, saj so danes barvni televizorji 
še dragi, predragi za žep poprečnega televizijskega naročnika. Zato je vpra- 
šanje, kako dolgo bomo še razglašali barvni televizor kot luksuzni predmet. Me- 
nili smo, da so za razreševanje teh problemov potrebna stališča in rešitve še 
drugih organov in organizacij, od izvršnega sveta do zvezne skupščine. To velja 
tudi za razrešitev materialnih problemov radia in televizije Ljubljana za izpol- 
nitev predloženega razvojnega programa. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Hvala lepa. Slišali smo poročilo pred- 
stavnika odbora. Naj vas opozorim, da ste pravkar dobili na klop tudi stališče 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o problematiki radia in televizije. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Julija 
lani sem s poslanskimi vprašanji v zvezi z načrtom slovenske televizije glede 
postopnega pokrivanja vse Slovenije, glede sprejemanja signala med sloven- 
skim življem v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, z vprašanji o uveljavljanju 
ustavnih sprememb pri RTV v vsebinskem in organizacijskem pogledu in 
končno o kadrovski problematiki, predvsem z vidika registriranja kulturno- 
prosvetnih, vzgojno-izobraževalnih dosežkov in dogodkov zunaj Ljubljane, oči- 
vidno prispeval k temu, da so problemi te pomembne informativne in kulturno- 
umetniške hiše prišli pred ta zbor, pred skupščino. Morda nekoliko pozno, 
ampak vendarle. 

Predloženo informacijo smo v odboru za kulturne dejavnosti našega zbora 
obravnavali in sprejeli kot informacijo, ki je kljub določeni enosmernosti, eno- 
stranskosti oziroma kljub večjemu poudarku na tehnično-organizacijskih vpra- 
šanjih razvoja in delno tudi na političnih problemih vendarle, rekli bi, prvič 
razgrnila pred širšo javnost mnoga vprašanja, o katerih mora biti javnost ob- 
veščena, in so v njej bolj ali manj popolni odgovori tudi na moja vprašanja. 
V vprašanjih opozarjam predvsem na vsebinski in tehnični pristop RTV do 
naših narodnostnih skupnostih v zamejstvu in na vlogo v kulturno-umetniškem 
osveščanju vsega slovenskega prostora. Ob tem, ko sem z odgovori v glavnem 
zadovoljen, želim ponovno poudariti, ker je našlo svoje mesto tudi v predlo- 
ženem gradivu, da je vprašanje ihožnosti za spremljanje televizije predvsem 
politično vprašanje. In ko na eni strani podpiram predloge, da naj se to vpra- 
šanje, predvsem v odnosu do Avstrije, politično zaostri, se ne morem v celoti 
izogniti ugotovitvi, da RTV morda le ni storila vsega, da so bile stvari predvsem 
prepočasno reševane oziroma da se je RTV le nekoliko preveč usmerila v to, da 
je to stvar drugih oziroma da je ona storila vse in da je zdaj reševanje v 
rokah izven nje. Moram reči, da je to delno tudi posledica našega splošnega 
odnosa do naših manjšin, do naše narodnostne skupnosti v zamejstvu. Žal v pre- 
teklosti ta odnos ni bil niti v družbenoekonomskem niti v političnem smislu 
povsem ustrezen. O tem, kako pomembno vlogo lahko na primer odigra naša 
televizija, seveda če jo je moč gledati pri kulturnem in političnem osveščanju 
naših ljudi v zamejtsvu in pri njihovem boju za nacionalne pravice, zdaj res 
ni potrebno govoriti. Potrebna je, poleg sprejema določenih političnih stališč, 
kar se da stvarna, predvsem pa takojšnja akcija. Zavzemam se za to, da bi se 
čimprej stvari začele konkretno reševati. 

Glede vloge RTV, ki naj bi bila predvsem slovenska in manj ljubljanska, 
predvsem glede spremljanja in obveščanja kulturnih dogajanj v Sloveniji, pa 
tole: 

Za novinarja imajo na jugu posrečen izraz, pravijo mu »svaštar«. Gre za 
novinarja, ki je dolžan poročati'o vsem, od gospodarskih do kulturnih vprašanj, 
od problematike delovnih razmerij do izobraževalnih problemov. Navadno 
tak novinar ostane samo na enem področju in vsa ostala zanemarja. Tudi 
posamezni novinarji večkrat ugotovijo, da žal nimajo posebnega smisla za 
določeno področje. Mimogrede povedano, doslej sta bila za Primorsko prav- 
zaprav samo dva novinarja, ki sta poročala o kulturnih in tudi o drugih do- 
godkih za vse območje 11 občin, če izvzamem tu in tam nekatere dopisnike, ki 
se v zadnjem času uspešno vključujejo. Torej bi morali od novinarja, ki poroča 
o vsem, vendarle preiti na nekega usmerjenega novinar ja-specialista, če ho- 
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čete, da uporabim ta izraz, ki ni najboljši, tako da bi se eni predvsem ukvarjali 
s kulturno problematiko, drugi s politično, spet drugi predvsem z vzgojno- 
izobraževalno problematiko itd. Na ta način bi bila kvaliteta obveščanja nepri- 
merno boljša. In seveda bi morali biti novinarji porazdeljeni na posamezne 
regije, ne pa pošiljani iz centra. 

Sem sodi tudi oblikovanje oddaje s posameznimi kulturnimi novicami, pri 
čemer v nobenem primeru ne zanikam dosedanjih, včasih zelo kvalitetnih oddaj 
s tega področja in stalnih in občasnih poročil. Ne bom povedal ničesar novega, 
če rečem, da je in bo televizija toliko bolj. gledana, da bo toliko bolj dejavnik 
kulturnega osveščanja in tudi stimuliranja te dejavnosti, če bodo v njej registri- 
rana prizadevanja, hotenja in rezultati iz vse Slovenjie. To ni le finančno, 
ampak predvsem kadrovsko in ne nazadnje tudi tehnično vprašanje, saj je, 
mimogrede povedano, pomembna tudi oprema. Npr. kamere, s katerimi delajo 
posamezni dopisniki in snemalci izven Ljubljane, so tudi včasih takšne, da je 
njihova kvaliteta komaj še dobra. In če kje, potem so brez dvoma na tem pod- 
ročju najodločilnejši in najpomembnejši dejavnik kadri v polnem smislu te 
besede. Zato ob teh razmišljanjih ne morem mimo vprašanja, če je bila oziroma 
če je kadrovska politika dovolj načrtna, perspektivno jasno začrtana, in to v 
vseh programskih usmeritvah, ali pa je le-ta bolj ali manj posledica spontanosti, 
slučajnosti, včasih celo neke usmerjenosti kot neke vrste hobi. Saj bi morda 
sicer na naših ekranih videli bolj sproščene napovedovalce, živahnejše, bolj 
plastične, predvsem pa res problemske debatne večere in okrogle mize, ki so 
sedaj v glavnem le revija pustih, po navadi branih dolgoveznih monologov, ki 
vse prevečkrat nimajo celo prav nobene medsebojne povezanosti. Poslušali bi o 
dogajanjih iz vse Slovenije, v večji meri tudi s področja kulture, bili pravo- 
časno seznanjeni z vsemi dogodki zunaj in znotraj naše domovine in ne nazad- 
nje, bilo bi manj dolgoveznih govorov, abotnih reklam in manj obvestil, kot so 
»oprostite, tehnične motnje«, »pretrgal se nam je filmski trak« in podobnih. 
Kakovost bi morala biti vedno in povsod, ker je ravno kakovost pri poslušalcu 
in gledalcu vsestransko odločilna. Prav v tej kakovosti vidim odločilno vlogo 
RTV in prav ta bo vplivala tudi na to, ali bomo gledalci in poslušalci spremljali 
naš program ali pa obrnili gumb na televizijske programe sosednjih dežel. 
Gorenje garancija! Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Prosim, besedo ima tovariš 
Štefanič! 

Lojze Stefanič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Današnji 
ekspoze generalnega direktorja tovariša Vipotnika me je spodbudil, da sem 
omilil pripravljeno nekoliko ostrejšo razpravo. Vidim, da naj bi bila današnja 
razprava oziroma gradiva, ki smo jih dobili, začetek določitve politike radio- 
televizije Slovenija, poudarjam Slovenija, kot najmočnejšega kulturnega, poli- 
tičnega in tudi izobraževalnega medija Slovenije. 

Imam nekaj konkretnih predlogov. Podpiram stališče izvršnega sveta, da 
naj bi zaradi policentrične vloge radia in televizije Ljubljana razmišljali o 
nazivu radio-televizija Slovenija, ker služi aktivnemu obveščanju na vsem 
slovenskem in tudi na jugoslovanskem prostoru. To ni izraz lokalnega patrio- 
tizma, temveč hotenje, da bi se lažje in aktivneje vključevale v slovenski RTV 
program tudi kulturne institucije v odročnih krajih ter tudi pospeševalo kul- 
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turno delo raznih amaterskih in seveda tudi poklicnih ansamblov po vsej Slo- 
veniji. 

Z radostjo sprejemam načela obeh odborov, ki govorijo o tem, da naj bi o 
programski politiki RTV predvsem mnogo več razpravljale kulturne skupnosti 
v občinah, saj bi na tak način program RTV Slovenije odražal enotno slovensko 
hotenje in dejansko bil še močnejši medij na tem področju. 

Predlagam tudi, da naj bi nekatere regionalne radijske centre in morda 
tudi nekatere pomembnejše lokalne radijske postaje toliko ojačili, da bi se v 
določenem času vključevale s svojim programom direktno v slovenski program, 
radio-televizija Slovenija pa naj bi se vključevala s svojim programom tudi v 
jugoslovansko radio-televizijo in od nje sprejemala nekatere, predvsem kul- 
turne oddaje. 

Premalo poudarjamo izobraževalno funkcijo radia in televizije. K tej trditvi 
me spodbuja serija oddaj o novi matematiki v osnovni šoli. Prepričan sem, da 
je na tisoče staršev po Sloveniji, predvsem staršev prvo in drugošolcev, te od- 
daje gledalo, kar je lahko spodbuda tudi za prihodnje. Čeprav je večina oddaj 
že sama po sebi izobraževalnega značaja, bi ravno radio-televizija Slovenija 
lahko pomembno prispevala k uresničevanju resolucije o vzgoji in izobraževa- 
nju, v kateri govorimo tudi o permanentnem izobraževanju. Ta institucija kot 
močan izobraževalni medij bi lahko prevzela v prihodnje odločilnejšo in po- 
membnejšo vlogo pri posredovanju serij izobraževalnih programov za vsa 
področja, od samoupravljanja pa do strokovne izobrazbe. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Vladimir Mušič ima be- 
sedo. Prosim! 

Vladimir Mušič: Tovarišice in tovariši poslanci! Naj najprej povem, 
da se strinjam s predlogom govornika pred menoj, da naj bi se RTV Ljubljana 
preimenovala v RTV Slovenija. Sam pa bi rad omenil vprašanje, ki je le na 
videz tehničnega značaja, sicer pa je to predvsem vsebinsko vprašanje. 

V gradivu, ki smo ga dobili od zavoda RTV, in v današnjem ekspozeju 
tovariša Vipotnika, generalnega direktorja, je po mojem mnenju premalo izra- 
ženo dejstvo, da je televizija medij, ki v izraznem smislu predstavlja tudi 
vizualno komunikacijo par excellence. Zaradi tega je sistematično razvijanje 
vizualnega jezika, materialne likovne kulture in likovne občutljivosti nadvse 
pomembno in bi za televizijo moralo predstavljati eno najvažnejših komponent 
razvojnega dela tudi v vsebinskem smislu. 

Dovoljujem si opombo, da tak specifični značaj in potencial televizije ne 
prihajata dosti do izraza in smo kot gledalci, ne poslušalci, vse prevečkrat iz- 
postavljeni zgolj filmanemu radiu ali preprosto ilustriranemu govornemu od- 
dajanju. Naj le spomnim na simplicistično podstavljanje fotopanorame nekega 
mesta ali fotoportreta neke osebe, ki se omenja v poročilu. 

Izrazna moč slike, še posebej »žive slike«, je v sodobnih pogojih likovnega 
izraza zelo velika in vse večja. Zahteva pa ekspliciten likovni talent in likovno 
izobrazbo televizijskih delavcev, urednikov, režiserjev, dopisnikov, snemalcev 
in oblikovalcev. 

Predlagam, da naj bi strokovno vodstvo zavoda posvetilo temu posebnemu 
aspektu televizije večjo pozornost in tako prispevalo k zanimivosti in pomemb- 
nosti svojih televizijskih oddaj, hkrati pa dvignilo vizualno komunikacijsko 
občutljivost in likovno kulturo naših ljudi. Prepričan sem, da bi napredek na 
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tem področju pomenil tudi bistven prispevek k razvijanju naše umetnostne 
kulture na likovnem področju. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! K besedi se javlja direk- 
tor zavoda za šolstvo SR Slovenije tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da damo h gradivu, ki ga je posredoval zavod RTV Ljubljana, 
nekaj dopolnilnih informacij zlasti v zvezi s problematiko šolske televizije, da 
bi bili poslanci prosvetno^kulturnega zbt>ra čimbolj vsestransko seznanjeni o 
dosedanjih prizadevanjih na tem področju. 

V letu 1973 je bila po dogovoru med predstavniki RTV Ljubljana, repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo, izobraževalne skupnosti Socia- 
listične republike Slovenije in zavoda za šolstvo SR Slovenije ustanovljena 
redakcija šolske televizije z dvema strokovnima delavcema, ki začasno deluje 
pri zavodu za šolstvo, program pa financira izobraževalna skupnost Socialistične 
republike Slovenije po sklepu njenega izvršnega odbora. 

Redakcija šolske televizije pri zavodu je bila ustanovljena predvsem zato, 
ker zavod RTV Ljubljana trenutno nima niti prostorskih niti kadrovskih mož- 
nosti za razvoj šolske televizije. Tako smo skupno ugotovili na sestanku pri- 
zadetih institucij. Med pripravami za ustanovitev redakcije se je zavod za šolstvo 
zavzemal, da bi redakcija že od samega začetka delovala pri RTV Ljubljana. 
Republiške institucije, ki so odgovorne za vzgojo in izobraževanje, pa naj bi 
prevzele določene naloge pri nastajanju programa šolske televizije, zlasti v fazi 
priprave koncepta, vsebinske zasnove in tudi scenarijev, do priprave realiza- 
cije v fazi produkcije. Zavod za šolstvo je izdelal dva predloga programske 
srednjeročne orientacije šolske televizije v Sloveniji, za obdobje od 1970. do 
1975. leta, ki vsebuje programsko vsebinsko zasnovo1 in potrebo' po kadrih. 
Zavod je ustanovil tudi programski svet šolske televizije, ki je v pretežni meri 
sestavljen iz zunanjih strokovnjakov, ta pa je sprejel kratkoročno orientacijo 
šolske televizije. 

V letu 1973 smo pričeli pripravljati prve oddaje za pedagoške delavce. Te 
oddaje so bile hkrati namenjene tudi širši javnosti, zlasti staršem, kot je že po^- 
vedal eden izmed poslancev. Emitiranih je bilo 9 oddaj o novi matematiki, 
v pripravi pa so trije ciklusi oddaj za pedagoške delavce. Zavod je organiziral 
načrtno spremljanje oddaj o novi matematiki v 9 šolah v naši republiki, da bi 
že takoj v začetku upošteval predloge in pripombe učiteljev. Ti podatki so 
zdaj v obdelavi in bodo, posredovani pedagoški javnosti pa tudi ustreznim 
republiškim organom. Rezultate pa bomo tudi objavljali v naši reviji Vzgoja 
in izobraževanje. 

V dogovoru s predstavniki RTV Ljubljana smo se sporazumeli o tehnični 
pomoči RTV predvsem pri emitiranju šolskega TV programa. Tako so bili 
dopolnjeni prvotni dogovori med predstavniki izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije in RTV Ljubljana, pri čemer je bilo predvideno skupno sodelovanje 
in pomoč RTV pri brezplačnem financiranju šolskega programa televizije. 
Zavod je prav tako izdal posebno publikacijo »Televizija v šoli« in jo poslal 
vsem šolam v naši republiki. 

S sredstvi izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije je bilo 
zagotovljeno financiranje programa in delo redakcije televizije, ne pa tudi 
stroški emitiranja. 
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Ustvarjeni so bili tako prvi koraki oziroma prvi pogoji za delovanje šolske 
televizije. Zavod se je v celoti in v okviru svojih možnosti angažiral pri pro- 
dukciji prvih oddaj, tako s svojimi strokovnjaki in službami kot tudi z zuna- 
njimi sodelavci. 

Zavod za šolstvo je vedno zastopal stališče, da je načrtovanje vsebinske 
orientacije, torej izdelava programa, angažiranje vzgojno-izobraževalnih zavo- 
dov, spremljanje, učinkovitosti šolske televizije kakor tudi usposabljanje peda- 
goških delavcev naša naloga. Ne bi pa bilo smotrno in racionalno, da bi se ob 
televizijski hiši razvijala nekakšna kompletna šolska televizija v malem, ki bi 
imela ambicije, da tudi sama producira program za šolsko televizijo, torej za 
emitiranje. Redakcija pri zavodu torej ne more biti trajna rešitev, menimo, da 
se bo morala prej ali slej vključiti v zavod RTV Ljubljana, zlasti ko bo ta 
imel ustrezne delovne pogoje, to je, ko bo dogradil svoje nove prostore. 

Prav tako se je zavod za šolstvo zavzel, in to je tudi zapisano v srednje- 
ročnem planu razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje do 1975. leta, 
da je potrebno šole opremljati s televizijskimi sprejemniki. V letu 1975 naj bi 
bile po tem programu osnovne šole stoodstotno opremljene vsaj z enim televi- 
zijskim sprejemnikom. Zavzel se je tudi, da bi šole postopoma opremljali z 
videorecorderji, da bi tako omogočili šolam posnemati šolske oddaje. To bo 
s pedagoškega vidika mnogo učinkovitejše kot direktno spremljanje TV pro- 
grama v razredu, vsaj tako sklepamo po tujih izkušnjah in izkušnjah v sosednji 
republiki Hrvatski. Strinjamo se z ugotovitvijo v gradivu RTV Ljubljana, da 
bi tovrstna oprema pomenila izredne možnosti za posodabljanje izobraževanja. 

Zavod podpira vsako pobudo za modernizacijo. Na drugi mednarodni raz- 
stavi učil in šolske opreme in na zveznem posvetovanju o izobraževalni tehno- 
logiji aprila 1973 v Ljubljani, ki ga je organiziral zavod za 'šolstvo, so bila ta 
stališča tudi praktično demonstrirana. Ob tej priložnosti je bilo angažiranih pet 
razstavljalcev televizijske opreme ter številni strokovnjaki, ki so na posveto- 
vanju obravnavah različne vidike šolske televizije. Prav tako je opravljena tudi 
študija o RTV sistemih in TV tehniki, ki naj bi jo uporabljale šole. Naročila 
jo je izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije. 

Glede na ugotovitve o radiu in njegovi vlogi v izobraževanju pa želimo 
dopolniti informacijo z naslednjim. 

Preiskava učinkovitosti radijskih šolskih ur že poteka, v sodelovanju med 
izobraževalno skupnostjo SR Slovenije, RTV Ljubljana in zavodom za šolstvo. 
V načrtovanju radijskih šolskih ur neposredno sodeluje precejšnje število zavo- 
dovih pedagoških svetovalcev, prav tako pa tudi pri izboru gradiva za kasetno 
produkcijo, namenjeno šolam. Kasete kot učilo namreč potrjuje na predlog 
zavoda za šolstvo republiški sekretar za prosveto in kulturo. V programskih 
sosvetih radia sodelujejo svetovalci zavoda. 

Glede na materialne možnosti Slovenije se zavod zavzema za racionalne 
rešitve, kot so neposredna izmenjava programov radijskih in televizijskih štu- 
dijev med republikami, pa tudi s tujino, če so ti programi v skladu z našimi 
vzgojno-izobraževalnimi smotri. Zavod je pripravljen sodelovati pri načrtovanju 
takih rešitev. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Vzgojno-izobraževalna dejavnost, zlasti v 
smislu koncepta permanentnega izobraževanja, je dosti širši pojem kot klasični 
šolski sistem. Med vzgojno-izobraževalnimi dejavniki sta radio in televizija 
nedvomno eden najpomembnejših medijev. Prispevata izdaten delež k obliko- 
vanju zavesti, k širjenju in poglabljanju izobrazbe ter k vzgoji mladine in 
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odraslih občanov za njihovo aktivno ustvarjalno delo v našem samoupravnem 
socialističnem sistemu ter v vseh dejavnostih našega družbenopolitičnega živ- 
ljenja. Zato je vloga RTV v širšem in ožjem pomenu te njene funkcije izredna 
zlasti tudi v razvoju učne tehnologije. 

Nedvomno je poglavitna vloga zavoda za šolstvo in drugih strokovnih insti- 
tucij v republiki pri programsko-vsebinskih nalogah v razvoju šolske televizije, 
zlasti z metodično-didaktičnega in vsebinskega vidika, pri racionalizaciji in pri 
intenzifikaciji vzgojno-izobraževalnega procesa. Vendar bi podcenjevali vlogo 
radia in televizije, če bi njene naloge v okviru šolske ali bolje rečeno izobraže- 
valne televizije omejili zgolj na tehnične usluge. V tem pogledu je bila vloga 
radia in zlasti televizije v ekspozeju generalnega direktorja nedvomno pre- 
skromnoi odmerjena. 

Zato predlagam, da na podlagi družbenega dogovora med zavodom RTV, 
republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo, republiško izobraževalno 
skupnostjo^ in zavodom za šolstvo izoblikujemo takšen perspektivni program 
razvoja izobraževalne televizije, da bo v maksimalni možni meri združeval 
potrebni strokovni in materialni potencial vseh odgovornih in zainteresiranih 
dejavnikov za to področje v Socialistični republiki Sloveniji ter da bomo v 
skladu z možnostmi in potrebami zagotovili izobraževalni1 televiziji vlogo-, ki jo 
mora imeti v nadaljnjem razvoju celotne vzgojno^izobraževalne dejavnosti v 
naši republiki kakor tudi v širšem jugoslovanskem prostoru. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljani e k: Hvala lepa. Dr. Ernest Petrič, prosim! 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Cisto na kratko bi opozoril na neko dejstvo, o katerem smo že nekoč v 
tem zboru razpravljali, in sicer v zvezi s kadrovsko problematiko v Sloveniji. 

Kot uvod k temu bi dejal, da sem imel priložnost dobrih šest let spremljati 
skozi razna poročila in razprave prizadevanja vodstva RTV Ljubljana za 
zboljšanje programa in reči moram, da smo ves čas bili priča zelo pozitivnim 
prizadevanjem. Se posebej nakazujejo taka pozitivna prizadevanja gradiva, ki 
jih imamo- danes pred seboj, in uvodni ekspo-ze, ki smo ga danes poslušali, 
čeprav želim posebej poudariti, da lahko v tem zboru ugotovimo, če nekoliko 
obudimo spomin, prav tako zelo pozitivna prizadevanja bivšega vodstva ljub- 
ljanskega radia in televizije. 

Zaradi zelo kompleksnih in številnih razlogov verjetno nekatera od teh 
prizadevanj niso vedno doživela tudi svoje polne realizacije in tako je prav- 
zaprav naloga nas vseh, poleg delavcev radia in televizije tudi slovenske družbe 
v celoti, da dejansko usmerimo vse napore v to, da bodo tista izhodišča, o* ka- 
terih smo danes slišali, tudi v praksi doživela svojo polno afirmacijo in reali- 
zacijo. Da se ne bi, kot se sicer pogosto- dogaja, nek zelo dober, konstruktiven 
in v vsakem pogledu progresiven, ustvarjalen program zlomil oziroma doživel 
velike skrčitve zaradi nekih praktičnih ali pa tudi drugih razlogov. 

Ob tej konstataciji bi takoj postavil naslednjo misel, ki logično izhaja iz 
tega, kar sem že rekel, namreč, da je položaj RTV, zlasti v pogojih, kakršni so 
slovenski, prav gotovo stvar vse družbe. V tem smislu močno podpiram in 
pod-črtujem tisto, kar je bilo rečeno v ekspozeju, da bo pravzaprav obseg reali- 
zacije kakršnegakoli programa v slovenskih pogojih, s tem pa kvaliteta radij- 
skega in televizijskega programa, vendar dejansko odvisen od dogovorjenega 
prizadevanja vse slovenske družbe. 
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Vrsta razlogov, ne bom jih posebej navajal, ker so dovolj jasni, govori za 
to, da če bi se slovenska radio in televizija razvijala samo kot neka dejavnost 
sama po sebi, kot se lahko razvijata v nekem drugem, širšem nacionalnem 
prostoru, bi želi zelo skromne, minimalne uspehe in bi se ta dejavnost pri nas 
razvijala vedno v nekih zelo omejenih pogojih. To posebej poudarjam, in če 
bomo v tem zboru sprejemali kakršnokoli stališče, se zavzemam za to, da pri 
tem poudarimo, da so domet, kvaliteta, rast slovenskega radia in televizije 
predvsem stvar in odraz naših skupnih vseslovenskih prizadevanj, tako glede 
vključevanja te dejavnosti v naša splošna družbena hotenja kot glede reševanja 
materialnih vprašanj, kar je prav gotovo povezano med seboj. 

V zvezi s tem bi poudaril, da se mi zdi izredno pozitivna trditev v gradivih, 
ponovljena v ekspozeju, da se mora slovenska televizija v vsakem pogledu 
opirati na dano zaledje, s katerim slovenska družba razpolaga. Pri tem mi- 
slim, so bili storjeni nekateri napori tudi v preteklosti. Želel bi posebej poudariti 
naj bi se ta opiranja na zaledje dejansko opravljala na nek neformalističen 
način, pritegovala naj bi vse ustvarjalne potenciale, s katerimi slovenska 
družba razpolaga na posameznih področjih, brez kakšnih velikih predsodkov, 
zlasti pa brez kakršnegakoli priznavanja nekakšnih de facto monopolov, bodisi 
posameznih skupin za posamezna področja in posamezne teme. 

Posebej poudarjam, da izhodišča, ki so bila nakazana v ekspozeju in v 
gradivu, dajejo formalno zagotovilo za tako orientacijo. Seveda so potrebna 
tudi praktična skrb in prizadevanja, da bosta slovenska televizija in radio 
oprta na vse tiste ustvarjalne potenciale za posamezna področja, s katerimi 
Slovenija razpolaga, kajti popolnoma jasno je, da v razmerah, v katerih 
slovenski narod živi, ne moremo računati na nekvaliteten strokovni potencial 
znotraj same radijske in televizijske hiše. 

Nazadnje pa tisto, kar me je pravzaprav spodbudilo k razpravi. Želim 
ponoviti, kar sem v tem zboru izjavil v zvezi z razpravo o kadrovski politiki 
namreč da je kadrovski problem, ne samo radia in televizije, ampak vseh 
časopisnih in založniških hiš, izredno pereče vprašanje. Gre za to, da nekega 
novinarja v celoti usposobimo, da bo vedel, kaj povedati in da bo tudi vedel, 
kako povedati. Tu s stanjem ne moremo biti zadovoljni; še posebej ne moremo 
biti zadovoljni z dejstvom, ki smo ga že ugotavljali, da s6 namreč nekatere 
hiše sredstev javnega obveščanja tudi v zadnjem času nekoliko široko zaposlo- 
vale kadre brez ustrezne formalne strokovne kvalifikacije. 

Potrebno je, in zato o tem govorim, da s tega mesta apeliramo na radio in 
televizijo' Ljubljana, ki je tudi ena od teh hiš, verjetno ena od najpomembnejših, 
da v svoji bodoči kadrovski politiki odločno vztraja tudi pri formalnih pogojih 
za opravljanje zlasti novinarsko-komentatorskega dela. Danes so za to pogoji, 
tudi kadre imamo in koncesije zlasti za mlajši kader ne bi bile v ničemer 
več opravičljive. V zvezi s tem pa je tudi razmišljanje v samem zavodu 
o tem, da se mlajšim delavcem, ki kažejo pri delu določene kvalitete, omogoči 
dopolnitev njihovega znanja na tistih področjih, na katerih delajo, tako da pri 
njihovih nastopih pred ekranom ali pred mikrofonom ne bi več prišlo do 
lapsusov, nerodnosti, poenostavljanja, slabih sklepov, ki jih povzroča nezadostno 
znanje o določenem področju. Posebej poudarjam to zaradi tega, ker smo v 
zvezi z osipom na visokih šolah o tej stvari razpravljali in smo v tem zboru 
ugotovili, da je eden od razlogov za osip na nekaterih visokih šolah tudi 
dejstvo, da se je mogoče dobro in hitro zaposliti tudi brez diplome. Nekdaj 
so bih razlogi za to, kajti naša televizija je mlada, stara je dobrih 10 let, 
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radio je starejši, vendar je ravno tako mlada institucija. Šlo je za nove de- 
javnosti. Vse, kar se je dogajalo pred petimi leti v kadrovski politiki, je 
bilo do neke mere razumljivo in opravičljivo. V prihodnje pa bi morala biti 
kadrovska politika v radiu in televiziji odločnejša tudi v tem pogledu. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Kdo še želi razpravljati? To- 
variš Švajncer, prosim! 

Janez Švajncer: Tovarišice in tovariši poslanci! Iskreno podpiram 
predlog tovariša Štefaniča o slovenski radio-televiziji. V tem ne vidim samo 
formalne spremembe, temveč predvsem dejansko oživljanje policentrizma, o 
katerem je bilo precej, govorjeno in tudi napisano1. Dejstvo je, da je bila 
radijska postaja Maribor odpravljena v teh gradivih s tremi vrsticami. Ozna- 
čena je bila z značilnostmi regionalnega radia. Ob trenutnem materialnem 
položaju drugače niti ne more biti. Zanimivo je razmišljanje tovariša Štefaniča, 
da bi lahko poskušali namesto z uvajanjem vedno novih radijskih programov 
— mislim, da so predvideni celo štirje — z vključevanjem močnejših slovenskih 
radijskih postaj, v osrednji radijski program. Jasno pa je, da to terja tudi 
materialno pospeševanje nekaterih postaj. Nedvomno je tu na prvem mestu 
Maribor, ki že 11 let čaka na obljubljeni radiocenter. Sam gledam stvar malo 
širše. Ni mi toliko samo do tistega radijskega studia in vsega, kar sodi zraven, 
temveč predvsem vidim v tem studiu možnost za poživitev, za razširitev pevske, 
glasbene, dramske ali druge kulturne dejavnosti nas Mariborčanov. 

Še nekaj bi rad dejal. Da bi lahko koroški Slovenci spremljali spored 
ljubljanske televizije, potrebujemo 15 milijonov dinarjev. Sam sem prepričan, 
kot je že tovariš Hasl menil, da je problem političen. Izbrali smo linijo najmanj- 
šega odpora in pričakujemo', da bodo dali Avstrijci denar zato, da bodo na 
Koroškem spremljali naš spored. Vsi vemo-, da dosedanje razprave z avstrijskimi 
sosedi o naši manjšini niso ravno najbolj spodbudne. Rahlo dvomim, da bo- 
mo uspeli od Avstrijcev dobiti kakršenkoli denar za našo manjšino. Razen tega 
pa si še nikoli nismo upali ničesar zahtevati, da bi šli beračiti, pa nima smisla. 
Menim, da je to dejansko naloga Slovenije, ne radio-televizije, ampak Slovenije 
kot republike, da da teh 15 milijonov, saj smo jih tudi za kaj dragega že 
dali. Tu pa gre dejansko za del našega naroda. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Vlado Uršič, prosim! 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz 
poročila, ki ga je danes dal generalni direktor tovariš Vipotnik, je razvidno, 
o tem je ravnokar govoril poslanec Švajncer, na kakšne ovire naletava zavod 
RTV Ljubljana pri vzpostavitvi omrežja za koroške Slovence. Moram vam 
povedati, da smo v enem imed organizacijskih odborov in v izvršnem svetu 
tudi sklepali o tem, kako naj bi pokrili področje v Italiji, kjer tudi živijo 
Slovenci. Gre za tisti del, ki ga studio Koper ne pokriva. Računali smo, da bi 
lahko iz sredstev, ki jih Slovenska kulturno-gospodarska zveza daje Sloven- 
cem, v provinci Videm in provinci Gorica razvili repetitorsko mrežo, ki bi 
pokrivala najzahodnejši del slovenskega življa. Zal vam moram povedati, da 
so Slovenci na tem območju naleteli na izrazite odpore, predvsem zaradi tega, 
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ker je to območje v strogi coni NATO in sodi pod tako imenovane servitu 
militare ali vojaške služnosti. 

Vprašanje je, kaj narediti, da bi vendarle Slovenci v Italiji v tem območ- 
ju prišli do televizijskega programa. Ker ni nobenih možnosti, da bi se razvila 
tam repetitorska mreža, predlagam, da bi se vzpostavil sistem repetitorjev 
ob meji na naši strani. Vendar pa se moramo domeniti, kdo naj to financira. 
Za prve korake smo se dogovorili z občinama Nova Gorica in Tolmin, da 
bomo postavili prvi repetitor na Kuku, ki je tik ob meji in bo delno pokrival 
to območje. Želel bi, da bi se enak postavil na Koradi in ravno tak na breginj- 
skem Stolu. Obe občini sta pripravljeni, da z zavodom RTV nosita del teh 
stroškov in predlagata, da bi se razlika pokrivala iz dela sredstev, ki so 
namenjena za kulturni razvoj Slovencev v zamejstvu, bodisi da so to sredstva 
kulturne skupnosti Slovenije ali institucij, ki skrbijo za razvoj Slovencev v 
Italiji. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Janez Meglič, prosim! 

Janez Meglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, 
gostje! Mislim, da izražam mnenje vseh prisotnih, če ugotovim, da so bila tako 
gradiva kot uvodni ekspoze zelo dobra podlaga za današnjo razpravo. Le-ta 
že sama kaže na pomembnost tega resnično vsestranskega medija v naši družbi. 
Zato je škoda, da je bilo toliko časa potrebno čakati nanjo, saj bi sicer ver- 
jetno kakšen problem, ki se danes kaže v nekoliko ostrejši luči, že prej rešili 
oziroma spravili z dnevnega reda. 

V gradivu nas je najbrž vse dokaj začudil podatek — iz skic, ki so priložene, 
je to tudi dobro razvidno — da precejšnji del slovenskega prostora v domo- 
vini in zlasti v zamejstvu ne more sprejemati slovenskih oddaj. Zato podpiram 
mnoge prej izrečene pobude in zahteve, da se čimprej uredi vprašanje pre- 
tvornikov in vseh ostalih tehničnih naprav za naše ožje slovensko območje 
in tudi za naše zamejstvo. Glede tega bi morali biti vsi ustrezni dejavniki 
nekoliko bolj odgovorni in tudi strpni, tako da bi omogočili tudi našim zamej- 
skim Slovencem sprejemanje televizijskega programa. S tem v zvezi bi hotel 
spomniti na zahtevo, ki jo je pred dobrima dvema letoma postavila republiška 
zveza kulturno-prosvetnih organizacij na svoji konferenci v Celju. Konferen- 
ca je namreč prav na pobudo predstavnikov iz zamejstva tako ostro postavila 
to zahtevo, kar je bilo v naših komunikacijskih sredstvih s primernim poudar- 
kom objavljeno. Zal razen nekaterih očitnih pobud od takrat ni bilo kaj več 
napravljeno. Zato se pridružujem predlogu govornika pred menoj, da je 
sredstva za to potrebno najti, pa ne čimprej, ampak še letos. 

Ob tej priložnosti bi vas spomnil še na nek drug družbeni problem. Mo- 
goče se boste nekateri poslanci spomnili, da sem, pred leti postavil poslansko 
vprašanje pred uvajanjem barvnega TV programa pri nas. Vprašal sem, kako 
si bodo naši delavci in delovni ljudje sploh lahko- kupili barvne sprejemnike, 
glede na njihovo ceno. 

Takrat so bile v odgovor na moje vprašanje izrečene nekoliko bolj opti- 
mistične in spodbudne napovedi glede trenda razširjanja barvnih TV sprejem- 
nikov, kakor danes dokazujejo podatki. Zato je primerna ugotovitev obeh 
odborov kot tudi nekaterih drugih, da so barvni televizijski sprejemniki pre- 
dragi, da bi morali doseči znižanje družbenih dajatev, zlasti prometnega davka, 
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in barvnih televizijskih sprejemnikov ne uvrščati med luksuzno blago. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Tovariš Sega, prosim! 

Drago Sega: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Prvotno nisem 
imel namena priglasiti se k razpravi, ker se mi je zdelo, da je v poročilu 
odbora za kulturne dejavnosti, pri katerem sem sodeloval, pravzaprav poudar- 
jeno vse, kar je važno. Vendar se mi zdi, da je razprava samo z ene strani 
osvetlila problematiko, ki jo imamo na dnevnem redu, in da nemara ne bo 
odveč, če dodam še neko svojo misel k temu, kar je bilo povedano doslej. 

Dotaknil bi se vprašanj o odprtosti oziroma zaprtosti našega radia in 
televizije. Pridružujem se mnenjem, tako glede policentrizma kakor tudi glede 
profesionalizma radijskih in televizijskih delavcev in njihove zadostne strokov- 
ne usposobljenosti. Vsa ta vprašanja so pomembna, treba jih je upoštevati, 
zlasti še vprašanje profesionalizma, ki pa ne zadeva samo radia in televizije, 
ampak tudi naše časopisne hiše. 

Ne bi pa smeh ostati samo pri teh opozorilih. Uvedba policentrizma in so- 
delovanje posameznih regij pri radijskem in televizijskem programu še vedno 
ni dovolj za odprtost radia in televizije. Tudi sama profesionalizacija problema 
odprtosti in zaprtosti RTV ne rešuje. Radio in televizija, zlasti še televizija, 
kot medija sta predvsem poklicana, da iz vsega, kar imamo v Sloveniji, ustva- 
rita svoj program, in to ne glede na lokacijo, in da zlasti upoštevata najrazličnej- 
šo, tudi strokovno problematiko, s katero se posamezne institucije, raziskovalci, 
kulturni in družbeni delavci, ukvarjajo in o njej razmišljajo. In sicer na nivoju, 
ki naj ne bo zgolj propagandističen. Kljub raznim poskusom in tudi nekaterim 
uspelim oddajam tu in tam še vedno pri nas ni postal sistem tak način dela, 
kot ga pozna predvsem televizija, ki poskuša naše razprave, naša razmišljanja 
o problematiki dvigniti na višji, kvalitetnejši nivo in s tem dati boljšo infor- 
mativno podlago za kvalitetnejša spoznanja. Celotno mrežo radia in televizije 
bi morah organizirati navznoter, tako da bi ta mreža zajela vse, kar je zani- 
mivega pri nas in kar lahko slovenskemu poslušalcu in gledalcu razširi njegovo 
obzorje. In k temu bi bilo potrebno pritegovati strokovnjake z najrazličnejših 
področij, in to brez strahu, da bi tudi zunanji strokovnjak postal urednik neke 
oddaje, ki je na primer vsakih 14 dni ob točno določenem času, in razpravljal 
o neki določeni problematiki. Take oddaje poznajo po vsem svetu. Včeraj sem 
gledal takšno televizijsko oddajo iz Zagreba s področja sociologije, ki je bila 
imenitna. Bojim se, da takih oddaj pri nas nismo imeli veliko. 

Tako vprašanje profesionalizacije, ki ga sicer podpiram, ker samo strokovno 
usposobljen in razgledan novinar lahko postavi tudi zanesljivega urednika in 
človeka, ki pomaga konkretno oblikovati program radia in televizije, samo 
po sebi še ni rešitev, če ne bomo pritegnili vseh tistih dejavnikov in vseh 
tistih institucij in zlasti tistih vidnih posameznikov, ki lahko bistveno sode- 
lujejo pri oblikovanju programa kot strokovnjaki, kot kulturni delavci, kot 
umetniški delavci itd. Danes imamo za naše slovenske razmere precej ljudi 
zaposlenih pri radiu in televiziji. Nekdo mi je omenil številko 1900. Ne vem, če 
je točna. To je že majhno mesto za slovenske razmere, če štejemo še družine 
zraven. Vendar tudi če to število še enkrat povečamo, tega problema ne bomo 
rešili, če ne bomo kot potencialnih sodelavcev televizije in radia šteli vseh Slo- 
vencev. In s tem je rešen tudi problem policentrizma. 
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Zato ni treba, da bi financirali lokalne oddaje bolj, kot je potrebno, ampak 
zastavimo sistem tako, da se bo pripeljal v Ljubljano Mariborčan ali kdo drug 
na neko* razpravo, pri kateri bo lahko kot strokovnjak polnovredno sodeloval. 
Ali pa naj bi bil kdo izven Ljubljane urednik neke določene oddaje z dolo- 
čeno temo itd. Se pravi, da ni treba, da gre samo gora k Mohamedu, ampak tudi 
nasprotno. Sele takrat, ko bomo opustili obstoječo tradicijo in se odprli navzven, 
bo tudi vprašanje policentrizma in profesionalizacije rešeno. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Poslanec Milan Merčun, prosim! 

Milan Merčun: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Kot član tega 
zbora bi rad pojasnil nekatere stvari v zvezi z našo zahtevo avstrijski vladi 
glede možnosti za spremljanje naših TV oddaj na Koroškem. Očitno je, da 
tako postavljena zahteva, kot je bila formulirana v poročilu našega odbora in 
v današnjem ekspozeju generalnega direktorja TV, terja dodatna pojasnila, 
da ne bi izgledalo, da gre za pot po liniji najmanjšega odpora. Popolnoma 
soglašam z mnenjem tovariša Svajncerja, da mora naša družba zagotoviti po- 
trebna sredstva, s katerimi bi lahko Slovencem na Koroškem omogočili gledanje 
slovenskega TV programa. Vendar je to samo en del resnice. 

Drugi del resnice je nekoliko bolj zamotan. 
Ce vzamem problem čisto tehnično, moram zelo jasno povedati, da iz 

dveh točk v Sloveniji, to je s Peči na Petelinjeku in z Golice ni mogoče pokriti 
dela slovenskih vasi, predvsem tistih ne, ki ležijo pod Karavankami. Te vasi 
ostanejo v vsakem primeru v senci. To pomeni, da bi praktično ostalo s slo- 
venskim signalom nepokrito prav tisto območje, ki predstavlja najbolj strnjena 
slovenska naselja. Tudi če ne bi bilo nobenih političnih zadev in zahtev, o 
katerih bom še govoril, je iz tehničnih razlogov nujno potrebno zahtevati od 
avstrijske vlade, da omogoči gledanje slovenskega TV programa svojim prebi- 
valcem na tistih območjih, ki jih iz Slovenije ni mogoče pokrivati. 

Drugo vprašanje, ki je s tem povezano, zadeva vprašanje mednarodnih od- 
nosov in dogovorov. Jugoslavija je podpisnik vrste mednarodnih dogovorov, 
ki urejajo uporabo radijskih in televizijskih frekvenc. O teh mednarodnih 
dogovorih je posebna partitetna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Mad- 
žarske, Avstrije, Italije ter Jugoslavije, dolžna za vsak oddajnik ali repetitor 
doseči sporazum o moči in dolžini. Avstrijski eksperti so na pogovorih o 
vzpostavitvi omenjenih dveh pretvornikov vztrajali pri takih limitih, ki prak- 
tično v celoti onemogočajo vzpostavitev pretvornikov, ki bi pokrivali sloven- 
sko Koroško. Gre za politično vprašanje, ki se seveda spreminja v tehnično. 
Gre za dejstvo, da so avstrijski predstavniki na teh pogajanjih očitno želeli 
onemogočiti pokrivanje slovenske Koroške s slovenskim signalom. To se 
pravi, da je treba avstrijski vladi jasno povedati, da ne gre za neko posebno 
zahtevo Slovenije, da ne gre za izmišljotino Slovencev v Ljubljani ah kjer 
koli, ampak za osnovno pravico slovenske manjšine na Koroškem To pravico 
zahtevajo od svoje vlade v Avstriji, katere državljani so, popolnoma upravi- 
čeno hkrati tudi v skladu s prakso avstrijske vlade, kadar gre za njeno manj- 
šino na Južnem Tirolskem. Vsi dobro vemo. da avstrijska vlada in politične 
stranke Avstrije že tako in tako kratijo Slovencem na Koroškem tudi tiste 
pravice, ki so podpisane s pogodbo. Med te pravice (uporaba lastnega jezika, 
lastnih napisov, šolstvo itd.) prav gotovo sodi tudi vprašanje stika z matično 
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deželo, obveščanje o družbeni dejavnosti, dogajanju kulturnemu nivoju v sami 
Sloveniji. 

Nobenega dvoma ni, da avstrijska vlada na takšno našo zahtevo ne bo 
reagirala z aplavzom. Vendarle je treba avstrijski vladi končno le povedati, 
da se mora do Slovencev obnašati vsaj tako dobro, kot se obnaša do svoje manj- 
šine v Južnem Tirolskem. Zato ne gre v tej zahtevi za linijo najmanjšega od- 
pora, ampak gre za doslednost, ki jo terjata naša manjšina na Koroškem in 
naša obveznost do nje. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? (Nihče.) 
Ce ne, mi dovolite, da kljub časovni stiski vendarle opozorim na dvoje, troje 

ugotovitev, ki jih lahko povzamem iz današnje razprave. 
Kot prvo lahko ugotovim, da se skupščina SR Slovenije prvič tako teme- 

ljito sooča s problematiko radia in televizije. To je zelo dobro, koristno in 
pomeni trajnejše spremljanje in sodelovanje najvišjega predstavniškega samo- 
upravnega organa s tako množičnim, tako pomembnim medijem v naši družbi. 

Drugič. Pozornost, ki so jo posvetili problematiki RTV v današnji razpravi 
tako sama hiša radia in televizije kot poslanci, je odraz spoznanja o pomembni 
vlogi in močnem vplivu tega medija. 

Tretjič. Povsem je sprejemljiva ocena v poročilu obeh odborov, da pomeni 
današnja razprava hkrati z gradivom o položaju in razvoju radia in televizije 
začetek trajnega spremljanja in obravnavanja celotne problematike. Pomeni 
tudi dolgoročno programsko-tehnično koncipiranje samega dela in povezovanje 
z vsemi dejavniki, ki omogočajo čim boljši program in konkretnejše akcijske 
naloge, ki se vključujejo v letne programe kot tudi siceršnje dokumente o 
načrtovalnem razvoju naše republike. 

Pri delu radia in televizije ne kaže temeljiti samo na danem potencialu, 
tako kulturnem in umetniškem, marveč razmišljati tudi o vseh tistih možnostih, 
ki objektivno obstajajo. S tem bi spodbujali in razširjali bazo, o kateri so 
nekateri naši poslanci govorili kot o možnosti za širjenje programa RTV in 
hkrati tudi za njegovo večjo kvaliteto. 

Ze v odboru je bilo opozorjeno, pa tudi iz uvodne besede generalnega 
direktorja je bilo razvidno, da se je zavod radio in televizija odločil za izvirno 
samoupravno rešitev, upoštevajoč pri tem že novo ustavo. S tem se odpira 
koncept, ki bo služil kot primer, kot originalna rešitev tudi za nekatere druge 
naše kulturno-umetniške institucije tako v sami Sloveniji kot tudi v širšem 
jugoslovanskem okviru. 

Koristno je bilo opozorilo o vlogi edukativne televizije v Sloveniji. Že 
v odboru sem omenil potrebo po spremljanju odmevnosti takšnih oddaj. Vemo, 
da je odmevnost zabavnih, družbenopolitičnih in drugih športnih oddaj raz- 
meroma ugodna, povsem nejasno pa je, kako je z odmevnostjo naših vzgojnih 
oddaj. Nekatera, čisto slučajna, opozorila kažejo, da ta odmevnost ni velika 
oziroma da ni zadostna. Ce je to res, bo seveda treba potrditi in ugotoviti. 
Potem bi kazalo razmisliti o tem, kako uporabiti ta vzgojno-izobraževalni 
način, da bo opravil močneje in učinkoviteje svojo funkcijo. 

Na koncu ni odveč opozoriti tudi na realnost naših možnosti. Ce dajemo 
vso podporo in prioriteto temu, da bi koroški Slovenci, pa tudi beneški Slovenci 
čimprej zagledah naš televizijski signal, potem to ni le izraz razpoloženja slo- 
venske skupščine, marveč razpoloženja, ki že nekaj časa traja in ki mora 
najti svojo konkretno materialno Irešitev. Politični pritisk na Avstrijo je 



51. seja 201 

nujen in potreben tudi zaradi nekaterih drugih razlogov. Če pa ne bo šlo z 
njihovo podporo, bo potrebno seveda storiti z lastno močjo vse tisto, kar je 
treba, predvsem pa zbrati sredstva, da čimprej našo namero tudi uresničimo. 

Se tole. Govora je bilo o potrebnosti čimtesnejšega in čimširšega sodelo- 
vanja z vsemi našimi profesionalnimi in siceršnjimi institucijami, pa tudi s 
posamezniki na področju kulture, znanosti, umetnosti itd. To je izredna per- 
spektiva za boljše, po kvaliteti in vrednosti globlje delo tako radia kot tudi 
televizije. Ne torej povečevati profesionalne ekipe radia in televizije, marveč 
krepiti posredniško, menežersko vlogo v žlahtnem pomenu besede, navezovati 
se na potenciale strokovnih, 'umetniških in kulturnih institucij, kar daje 
v resnici velike možnosti. 

Sedaj pa dovolite, da preberem predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel naš 
zbor. 

Razprava o položaju in razvoju radia in televizije v Sloveniji je pokazala 
na izredno politično-informativno, kulturno, umetniško, izobraževalno in za- 
bavno pomembnost tega medija, ki je postal v dosedanjem razvoju največja 
kulturna ustanova v Sloveniji in tako tudi soodgovoren za razvoj kulturnega, 
umetniškega in drugega ustvarjanja. 

Izvršni svet naj na podlagi predloženega gradiva organizira razpravo 
v vseh tistih organizacijah, ki združujejo tvorce programov zavoda, in v dru- 
gih organizacijah, zlasti v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so nosilke 
kulturne, izobraževalne in druge politike v Sloveniji. 

Po opravljeni razpravi naj izvršni svet v sodelovanju z zavodom radia in 
televizije, republiško konferenco Socialistične zveze delovnih ljudi, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, zavodom za planiranje in drugimi zainteresira- 
nimi organizacijami pripravi dokument o nadaljnjem razvoju radia in televizije 
v Sloveniji in ga predloži skupščini SR Slovenije, pri čemer naj upošteva 
kritično oceno in pripombe pristojnih odborov republiškega zbora in prosvetno- 
kulturnega zbora ter razpravo na sejah obeh zborov. 

Se strinjate s takšnim sklepom? Prosim, tovariš Merčun! 

Milan Merčun: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! S sklepom 
se strinjam, vendar bi predlagal majhno dopolnilo. 

Tako v ekspozeju generalnega direktorja kakor v razpravi v obeh odborih, 
pa tudi na naši seji je bila precej jasno postavljena zahteva avstrijski vladi. 

Zato predlagam, da se sklep dopolni tako, kot je bilo rečeno v odboru, 
namreč da naj vlada SFRJ posreduje avstrijski vladi ta vprašanja. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da se strinjate, da se s tem 
dopolni naš sklep? (Da.) Hvala. 

Sedaj pa dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da predlagam, da ne 
bi nadaljevali dnevnega reda, ker nam zmanjkuje časa. Tako 5. in 6. točko 
prenašamo na naslednjo sejo zbora. Hvala lepa. 

S tem končujem 51. sejo zbora. 

(Seja je bila končana ob 14.10.) 
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(7. februarja 1974) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 14.15. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariši poslanci! Začenjam 49. sejo 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 168. člena ustave SR Slovenije in 54. člena poslovnika socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci: dr. Milan Hodalič, dr. 
Vojteh Pertot, dr. Vida Gerbec, dr. Bojan Fortič, dr. Edmond Kovačič in Anton 
Grabenšek. Predlagam, da njihovo opravičilo vzamemo na znanje in ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije, dr. Aleksandra Kornhauser, podpredsednica izvršnega sveta, republiška 
konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije, republiški odbor Sindikata delavcev družbenih dejavnosti 
Slovenije, skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, Slovensko 
zdravniško društvo, Skupnost zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije, 
Republiški medicinski svet, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, doc. 
dr. Cedomir Vukmanović, direktor Zveznega zavoda za zdravstveno varstvo, 
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja SR Slovenije, republiška skup- 
nost otroškega varstva, skupnost občinskih služb socialnega varstva, doc. dr. 
Ivan Kastelic in zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo. 

Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v obravnavi po- 
sameznih točk dnevnega reda današnje seje zbora. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 48. seje zbora, 
2. poslanska vprašanja, 
3. mnenje k osnutku ustave SR Slovenije, 
4. soglasje k predlogu ustave SFR Jugoslavije, 
5. osnutek zakona o družinskih razmerjih, 
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6. vpogled v srednjeročni okvirni program razvoja zdravstvenega varstva 
prebivalstva v SR Sloveniji v obdobju 1971—1974 in informacija o zdravstve- 
nem stanju prebivalstva, hiigienskih r(azmerah dn organizaciji zdravstvene 
službe v SFR Jugoslaviji, 

7. volitev delegacije našega zbora za udeležbo na proslavi 30-letnice SNOS 
v Črnomlju. 

'Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ker pripomb in 
dopolnitev ni, ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
48. seje zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli s sklicem za današnjo sejo. Ima 
kdo kakšne pripombe k predlogu zapisnika? (Ne.) Ker pripomb ni, ugotavljam, 
da je zbor soglasno odobril zapisnik 48. seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Na poslansko vprašanje dr. Dušana Misa, ki ga je zastavil na 48. seji zbora, 

bo v imenu izvršnega sveta odgovoril republiški podsekretar za zdravstvo in 
socialno varstvo dr. Dominik Komadina. 

Dr. Dominik Komadina: Odgovor na poslansko vprašanje poslanca 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije dr. Dušana Misa z dne 
27. 12. 1973 v zvezi z načinom financiranja določenih dejavnosti s področja 
zdravstvenega varstva. 

Vprašanje: Katere taksativno naštete dejavnosti, naloge ah storitve s šir- 
šega področja zdravstvenega varstva — predvsem imam v mislih njegove 
preventivne in socialno-medicinske vidike, kot izhajajo iz zakonodaje — mo- 
rajo v prehodnem obdobju odmiranja države, vsekakor pa od 1. 1. 1974 
dalje še financirati proračuni, oziroma katere obveznosti in stroške zanje 
prevzamejo zadevne samoupravne interesne skupnosti ali kdo drugi, zlasti 
glede na odmikajoče se realne roke za jasno in nedvoumno novo ureditev 
zakonodajnega samoupravnega področja za zadevno praktično uveljavitev? 

Če takih obveznosti družbenopolitičnih skupnosti sploh ne bi bilo več, 
bi bilo morda res primerno in za splošno porabo načelno, vendar fiktivno 
bolj smotrno, če bi še celo sanitarno inšpekcijo razglasih v celoti za in- 
tegralni del zdravstva kot zdravstveno pohcijo, jo s tem morda bolj učinko- 
vito vključili, povezali in morda celo kadrovsko sanirah, s stroški zanjo 
pa finančno obremenili kar zavarovanca. 

Odgovor: V samoupravni družbi, ki jo gradimo, je umevno, da bodo de- 
lovni ljudje in občani uresničili čedalje več svojih interesov neposredno s sa- 
moupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem. Vendar so na 
področju zdravstvenega varstva po predlogu nove slovenske ustave občine 
še vedno tiste, ki zagotavljajo in skrbijo za varstvo matere, otrok in družine, 
za varstvo občanov, ki niso zmožni skrbeti zase, skrbijo za varstvo borcev 
in žrtev fašističnega nasilja, pospešujejo razvoj zdravstvene službe in skrbijo 
za zdravstveno varstvo ter socialno varnost delovnih ljudi (174. člen). 

Iz te obveznosti občin izhaja, da bodo morale občine še vnaprej skrbeti 
in pospeševati zdravstveno varstvo vsaj v toliki meri, kot do sedaj. Ker se 
financiranje zdravstvenih dejavnosti ureja že skoraj povsem s samouprav- 
nimi sporazumi in z družbenimi dogovori med samoupravnimi skupnostmi 
zdravstva in zdravstvenega zavarovanja in organizacijami združenega dela, 
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bodo družbenopolitične skupnosti financirale samo tiste zdravstvene dejav- 
nosti, ki niso bile v ponujenem programu zdravstvenega varstva urejene s 
samoupravnimi sporazumi, z zakoni pa je za te dejavnosti določeno, da jih 
financirajo družbenopolitične skupnosti. 

Po trenutno še veljavnem zakonu o zdravstvu in njegovem 2. členu za- 
gotavljajo družbenopolitične skupnosti — to pomeni tudi financirajo —• nad- 
zorstvo glede strokovnosti dela zdravstvenih delovnih organizacij in zdrav- 
stvenih delavcev. Po 4. členu istega zakona občine ustanovijo in s tem finan- 
cirajo svetovalni organ in po 9. členu zagotovijo izdelavo predloga programa 
zdravstvenega varstva. Ob naravnih in drugih hudih nesrečah in drugih izrednih 
razmerah lahko izvršni svet ali predsednik občine odredita zdravstvenim delov- 
nim organizacijam posebne naloge in s tem prevzameta tudi finančne obveznosti 
za te naloge. Po členu 105 tega zakona se tudi sredstva za delo arbitraže za- 
gotovijo v proračunu SR Slovenije. 

Po dosedanjih predpisih družbenopolitične skupnosti zagotavljajo izva- 
janje pomembnih kolektivnih higiensko-epidemioloških dejavnosti, zlasti še s 
področja varstva okolja. 

V predlogu nove ustave je rečeno, da se najmanjši obseg pravic in njiho- 
vega financiranja v skupnosti zdravstvenega varstva določi z zakonom, po 
katerem bodo udeležene družbenopolitične skupnosti pri financiranju naj- 
manjšega obsega pravic. Pri tem je treba upoštevati, da bodo programi zdrav- 
stvenega varstva kot osnova za samoupravno sporazumevanje vsebovali pred- 
vsem tiste naloge, ki so v neposrednem interesu delovnih ljudi in v okviru 
neposredne menjave dela. V okviru proračunskega načina financiranja naj 
bi ostale le tiste naloge, ki po svojem nastanku in vsebini ne predstavljajo 
področja samoupravnega sporazumevanja. 

V pripravi je tudi nov zakon o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
ki bo urejal tudi financiranje zdravstvene dejavnosti. V skladu z novo ustavo 
bodo samoupravne interesne skupnosti zdravstva verjetno tiste, ki bodo ureja- 
le financiranje zdravstvenih dejavnosti, družbenopolitične skupnosti pa bodo 
le skrbele za delo in razvoj zdravstvenega varstva delovnih ljudi in občanov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec dr. Dušan Mis 
postaviti dopolnilno vprašanje? Ne želi. 

Na poslansko vprašanje dr. Zdravka Javha, ki ga je zastavil na 48. seji 
zbora, bo v imenu izvršnega sveta odgovoril tudi dr. Dominik Komadina. 

Dr. Dominik Komadina: Odgovor na poslansko vprašanje poslanca 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije tovariša dr. Zdravka 
Javha z dne 27. 12. 1973. 

Vprašanje: Kdaj bo problematika medicine dela dejansko na delovnem 
redu zbora in kateri so vzroki, da doslej še ni bila obravnavana? 

Odgovor: Problematiko aktivnega zdravstvenega varstva delavcev in službe 
medicine dela v Sloveniji je obravnaval na seji dne 17. novembra 1972 odbor 
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje tega zbora. O tem je napisal obširno 
poročilo in v sklepih oziroma stališčih določil, da bo obravnaval problematiko 
kompleksnega varstva delavcev pri delu na eni prihodnjih sej. Pristojni re- 
publiški organi — republiški sekretariat za delo, zavod SR Slovenije za var- 
stvo pri delu, republiški sanitarni inšpektorat in inštitut za medicino dela 
pa naj bi pripravili kratko analizo stanja ter opredelitev prioritetnih nalog 



49. seja 205 

in ukrepov glede kompleksnega varstva delavcev. Takrat naj bi odbor obrav- 
naval tudi poročilo republiškega inšpektorata za delo o varstvu pri delu za 
leto 1971 in za prvo polovico leta 1972, ki je že predloženo skupščini v obrav- 
navo. 

Ker so se pri usklajevanju konceptov, zlasti pri koordinaciji dela in delitvi 
dela med inštitutom za medicino dela in zavodom SR Slovenije za varstvo 
pri delu pojavila mnoga odprta vprašanja, je bilo na sestanku koordinacije, 
ki ga je sklicala dne 18. 1. 1973 podpredsednica izvršnega sveta tovarišica 
dr. Kornhauser, dogovorjeno, da skupina, ki jo vodi direktor zavoda SR Slo- 
venije za varstvo pri delu tovariš Milan Skitek, pripravi izhodišče in zasnovo 
za razvoj kompleksnega varstva pri delu v SR Sloveniji in predloži prioritetne 
naloge in delitev dela ter način sodelovanja med inštitutom za medicino dela 
in zavodom SR Slovenije za varstvo pri delu. 

Na zavodu SR Slovenije za varstvo pri delu sta bila dva sestanka, o 
katerih je bilo napisano poročilo in poslano komisiji za koordinacijo pri iz- 
vršnem svetu SR Slovenije dne 26. 2. 1973. Po teh sestankih sta se inštitut 
za medicino dela in zavod SR Slovenije za varstvo pri delu še vedno razhajala, 
zlasti glede organizacije in vsebine dela obeh institucij. Sporno je bilo pred- 
vsem vprašanje, ali naj se dejavnost medicine dela opravlja tudi v delovnih 
organizacijah, ki niso zdravstvene, na primer v zavodu SR Slovenije za zdrav- 
stveno varstvo. Predstavniki obeh institucij so se sporazumeli, da bodo raz- 
čiščevali nerešena vprašanja najlaže v konkretnem sodelovanju pri nekaterih 
skupnih pogodbenih nalogah in z medsebojnimi dogovori. 

Do konkretnega sodelovanja iri delitve dela med obema institucijama kljub 
dogovoru še ni prišlo, ker inštitut za medicino dela še nima pogojev, da bi pre- 
vzel večje naloge in pogodbene obveznosti in ker so tudi v zavodu SR Slovenije 
za varstvo nastale precejšnje težave: direktorju Milanu Skitku je potekel 
mandat julija leta 1973. Kot direktor je bil razrešen, imenovanje novega direk- 
torja pa še ni dokončno urejeno. 

Da bi kljub težavam in razlikam v konceptih vendarle pripravili potrebno 
gradivo za odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in komisijo za ko- 
ordinacijo pri izvršnem svetu SR Slovenije, je republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo sklical sestanek vseh prizadetih 21. 9. 1973 in se do- 
govoril za elaborat o kompleksnem varstvu delavcev po konceptih zavoda SR 
Slovenije za varstvo pri delu in za poročilo republiške inšpekcije dela, ki bi ga 
pripravil glavni inšpektor dela tovariš Jernej Mladar. 

Poročilo je republiška inšpekcija dela dne 10. 10. 1973 poslala, od zavoda 
SR Slovenije za varstvo pri delu pa kljub mnogim urgencam elaborata še 
nismo prejeli. Imamo zagotovilo, da bo zavod SR Slovenije za varstvo pri delu 
obljubljeni elaborat poslal in da je tudi sicer pripravljen sodelovati pri ure- 
janju kompleksnega varstva delavcev v SR Sloveniji. 

Ker je za obravnavanje kompleksnega varstva delavcev v socialno-zdrav- 
stvenem zboru zbrana že večina gradiva, se lahko to gradivo dopolni že v nekaj 
tednih in s tem omogoči obravnavanje v tem zboru. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec dr. Zdravko 
Javh postaviti še dopolnilno1 vprašanje? Ne želi. Na poslansko vprašanje 
dr. Vasja Klavore, ki ga je zastavil na 48. seji zbora, bo v imenu izvršnega 
sveta odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za delo Franc Bricelj. 
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Franc Bricelj : Dr. Vasja Klavora, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora je postavil naslednje vprašanje: »Kdaj bo z zakonom urejeno priznanje 
delovne dobe tistim bivšim zadružnikom, ki so se po navodilih političnih organi- 
zacij vključili v kmetijsko-obdelovalne zadruge s premičninami in nepremič- 
ninami? 

Pri nas zadruge niso imele pogojev za obstoj, zato so jih ukinili, premo- 
ženje pa so zadružnikom vrnili. Ti tovariši so obdelovali lastno zemljo nad dve 
leti, ko pa so ugotovili, da tako ne morejo živeti, so se zaposlili v industriji. 
Vendar se jim čas, ko so bili zaposleni v kmetijsko-obdelovalni zadrugi kot 
člani ne kot delavci, ne šteje v delovno dobo, čeprav so trdo delali, da bi bile 
zadruge rentabilne. To so zlasti zavedni ljudje, ki so bili v partizanih in ak- 
tivni tudi po vojni. Zaradi izčrpanosti ne bodo izpolnjevali pogojev za uvelja- 
vitev pokojnine, če se jim čas, ko so bili zaposleni v kmetijsko-obdelovalni 
zadrugi, ne bo priznal v delovno dobo. Člani kmetijsko-obdelovalnih zadrug, ki 
niso vložili premičnin in nepremičnin v zadruge, imajo to dobo že davno pri- 
znano, čeprav niso bili toliko zaposleni in zadolženi.« 

Odgovor: Skupščina SR Slovenije je 27. decembra leta 1972 sprejela zakon 
o pokojninsko-invalidskem zavarovanju. 108. člen zakona ureja tudi priznanje 
delovne dobe bivšim zadružnikom kmečkih delovnih zadrug. Po tej določbi se 
zavarovancu, ki je bil član kmečke delovne zadruge, v posebno dobo všteva 
čas, ko je v razdobju od 15. maja 1945 do 31. 12. 1959 delal v zadrugi, če mu je 
bil to edini ali glavni poklic. 

Vendar se ta čas všteva v posebno dobo pod določenimi pogoji (recimo, 
da je bil pred vstopom v zadrugo v delovnem razmerju, da je v šestih mesecih 
po prenehanju zadruge nastopil delo v organizaciji združenega dela ali se pri- 
javil za zaposlitev). 

Ta člen, se pravi 108. člen zakona, je bil dopolnjen z novelo zakona, ki jo 
je skupščina sprejela julija 1973. Po tej dopolnitvi se omenjeni čas všteva v 
posebno dobo tudi osebam, ki so bile na pobudo družbenopolitičnih organizacij 
pobudniki zadružnega dela ob ustanavljanju in delovanju zadruge, ne glede na 
prej omenjene pogoje. To se pravi ne glede na to, ali je bil prej v delovnem 
razmerju in ne glede na to, ali je v tem roku vstopil v delovno- razmerje. 

Poleg te dopolnitve se po noveli bivšemu članu kmečke delovne zadruge 
čas dela v zadrugi všteva v posebno dobo tudi, če je po prenehanju zadruge 
svojo kmetijo odstopil za kmetijstvo v družbeni lastnini ali če mu je bila 
z ukrepom upravnega organa kmetija odvzeta in če je zato moral nastopiti 
delo v organizaciji združenega dela. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ah želi poslanec dr. Vasja Klavora 
zastaviti še dopolnilno vprašanje? Ne želi. 

Na poslansko vprašnje Emila Šuštarja, ki ga je zastavil na 48. seji zbora, 
bo v imenu izvršnega sveta odgovoril dr. Dominik Komadina, 

Dr. Dominik Komadina: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora 
skupščine SR Slovenije tovariš Emil Šuštar je postavil naslednje poslansko 
vprašanje: »Katere delovne organizacije s področja zdravstva in socialnega 
varstva se niso uspele konstituirati v zakonskem roku oziroma kako republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ocenjuje sprejete rešitve glede 
uresničevanja ustavnih dopolnil?« 
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Odgovor: V letu 1973 je bilo intenzivno delo pri konstituiranju temeljnih 
organizacij združenega dela na področju zdravstva in socialnega varstva. Do 
31. 12. 1973 so opravile predzaznambe oziroma registracije kot temeljne organi- 
zacije združenega dela oziroma organizacije združenega dela naslednje zdrav- 
stvene delovne organizacije: 

18. zdravstvenih domov, od tega se je 6 zdravstvenih domov organiziralo 
kot organizacije združenega dela; 7 zavodov za zdravstveno varstvo se je 
registriralo kot organizacija združenega dela; od 26 hospitalnih zavodov se je 
večina konstituirala kot organizacija združenega dela; več temeljnih organizacij 
združenega dela imajo klinične bolnišnice, in sicer 28, splošna bolnišnica Celje 4, 
splošna bolnišnica Maribor 21, splošna bolnišnica Ptuj 2 in splošna bolnišnica 
Trbovlje 2 temeljni organizaciji združenega dela. 

Zaradi kratkega časa, ki je potekel od zakonskega roka, nam ni bilo mo- 
goče izdelati ustreznih analiz, kakšne so samoupravne rešitve pri organiziranju 
temeljnih organizacij združenega dela. Zato ne moremo dati kompleksne ocene 
o ustreznosti samoupravnih rešitev glede uresničevanja ustavnih dopolnil. 

Temeljne organizacije združenega dela in vse oblike samoupravnega pove- 
zovanja morajo postati temeljne celice našega družbenoekonomskega sistema, 
v katerih neposredni proizvajalci odločajo o pogojih in rezultatih svojega dela. 
V zdravstvu moramo oblikovati temeljne organizacije združenega dela tako, 
da bo v njih zagotovljen neposreden vpliv zdravstvenih delavcev in uporabnikov 
zdravstvenih storitev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti in širše druž- 
bene skupnosti, zlasti pri programiranju, financiranju in izvajanju nalog zdrav- 
stvenega varstva ter s tem ustvariti pogoje za svobodno menjavoi dela. 

Temeljne organizacije združenega dela morajo postati tudi osnova za vse 
oblike povezovanja v zdravstvu, od organizacije združenega dela do sestav- 
ljene organizacije združenega dela. Na tej osnovi moramo pospešiti vertikalne 
in horizontalne integracije. Hkrati moramo razvijati smotrno delitev dela in 
učinkovitejšo organizacijO'. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo se zavzema za uve- 
ljavitev takšnih samoupravnih rešitev, kot so opredeljene v novem ustavnem 
sistemu. Zato bo v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo za izvajanje 
in spremljanje zdravstvene politike, poleg dajanja pobud za samoupravne druž- 
bene dogovore, prispeval k uresničevanju konkretnih samoupravnih akcij. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Emil Šuštar 
postaviti še dopolnilno vprašanje? 

Emil Šuštar: Tovariš predsednik! Lani je republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo obljubil, da bo pripravil vrsto razgovorov, na ka- 
terih bo dal nekatere konkretne napotke za delo pri konstituiranju temeljnih 
organizacij združenega dela. Zato me ta odgovor ne more zadovoljiti, kajti ni 
dal temeljitega pregleda, kako in na kakšen način smo rešili ta vprašanja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, tovariš dr. Komadina! 

Dr. Dominik Komadina: Mislim, da konkretne analize o tem, kako 
so se konstituirale TOZD, ni mogoče dati v tako kratkem roku, ker so se kon- 
stituirale šele v decembru minulega leta. Republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo ne more dajati recepta, kako naj se konstituirajo temeljne 
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organizacije združenega dela v zdravstvu, ker je to naloga in dolžnost samo- 
upravljalcev, da s svojimi odločitvami najdejo najboljšo rešitev. Kot sem dejal, 
se zavzemamo za čimvečjo samoupravo in za takšno samoupravljanje, ki bo 
možno neposredno v bazi, brez centralističnih odločitev. Menim, da naš sekre- 
tariat lahko daje takšno iniciativo, da pa najbrž ne more operativno posegati 
na formiranje samoupravljanja na področju zdravstva. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Je poslanec Emil Šuštar zadovoljen 
s tem dodatnim odgovorom? 

Emil Šuštar: Prosim, če bi lahko dobil izpopolnjeno analizo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika sekretariata za 
zdravstvo in socialno varstvo, da v doglednem času dopolni današnjo analizo 
in da jo pošlje poslancu tovarišu Šuštarju oziroma socialno-zdravstvenemu 
zboru. 

Na poslansko vprašanje poslanca Milana Razdevška, ki mi ga je v pismeni 
obliki poslal 11. januarja tega leta, bo v imenu izvršnega sveta odgovoril po- 
močnik republiškega sekretarja za finance Marjan Oblak. 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na poslansko vprašanje Milana Razdevška, poslanca socialno-zdravstvenega 
zbora skupščine SR Slovenije, dajemo naslednji odgovor: 

Stališča in sklepi o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 
od leta 1971 do 1976 (Uradni list, št. 24/71) sicer vključujejo tudi modernizacijo 
bolnišnice v Slovenj Gradcu, vendar ta bolnišnica ni uvrščena med tiste priori- 
tetne bolnišnice v SR Sloveniji, ki jim je treba v skladu s sprejetimi stališči 
dati v naslednjih petih letih prednost, kot je to bolnišnični center v Ljubljani, 
vključno z onkološkim inštitutom, bolnišnični center v Mariboru ter bolnišnice 
v Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti. 

Na podlagi sprejetih stališč in sklepov o gradnji in sanaciji bolnišnic v 
SR Sloveniji v obdobju od leta 1971 do 1976 je bil sklenjen družbeni dogovor 
0 gradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju od leta 1971 do 1976, ki v 6. točki 
določa, da bo pri zagotavljanju investicijskih sredstev za graditev bolniških 
objektov v SR Sloveniji udeležena SR Slovenija po merilih, naštetih v točkah 
1 in 2. V 3. in 7. členu navedenega družbenega dogovora se ponovno določa, 
da se bo graditev bolnišnic z udeležbo republike financirala po prioritetnem 
redu gradnje bolnišnic, ki ga je sprejela skupščina SR Slovenije v stališčih in 
sklepih. Ker bolnišnica Slovenj Gradec ni bila vključena v ožji izbor že nave- 
denih prioritetnih bolnišnic, je tudi ni bilo mogoče vključiti v program repu- 
bliških investicij. Na podlagi sprejete resolucije o temeljih politike in družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1973 so bila proračunska sredstva za 
financiranje že določenih prioritetnih bolnišnic izredno omejena, tako da repu- 
blika že v letu 1973 ni v celoti izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s spre- 
jetimi stališči. Zato tudi v sedanjem času ne bo mogoče iz republiških sredstev 
zagotoviti participacije za četrto skupino bolnišnic, med katere je uvrščena bol- 
nišnica v Slovenj Gradcu. 

V skladu s prenosom obveznosti za investicije na področju družbenih dejav- 
nosti na samoupravne interesne skupnosti bo tudi interes regije večji, da bo 



49. seja 

v bodoče bolj učinkovito reševala financiranje predvsem tistih dejavnosti, za 
katere bo zainteresirana. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Milan Raz- 
devšek postaviti še dopolnilno vprašanje? Ne želi. Ali želi kdo od poslancev 
postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Na seji našega zbora dne 29. 9. 1972 sem postavil 
poslansko vprašanje, naslovljeno na izvršni svet skupščine SR Slovenije in 
Zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov z naslednjo 
vsebino: 

1. Ali so obravnavali oziroma proučili razlike glede obsega in kvalitete 
zdravstvenega varstva na posameznih območjih v SR Sloveniji, in če so, kakšna 
so njihova stališča? 

2. Kako gledajo na zamisel ustanovitve solidarnostnega sklada, ki bi bil 
namenjen za zmanjševanje razlik na področju zdravstvenega varstva na posa- 
meznih območjih v SR Sloveniji? 

Na vprašanji, zlasti za prvo, sem dobil ustni odgovor izvršnega sveta ter 
ustni in pismeni skupni odgovor Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov. Odgovor Zveze skupnosti je bil zelo obširen in dokaj 
konkreten. V njem je omenjena izdelava trofaznega programa za izenačitev 
pravic med delavci in kmeti oziroma za omejitev razlik kakovosti in obsega 
zdravstvenega varstva na območju vse Slovenije. V odgovoru je tudi navedeno, 
da se oba zbora delegatov skupščine zdravstvenega zavarovanja zavezujeta, da 
bosta v zadnjem trimesečju leta 1973 o tem še poročala tej skupščini. Zaradi 
tega vprašujem: Ali je bila sprejeta ideja o formiranju solidarnostnega sklada 
na nivoju republike, ki bi služil predvsem odpravljanju tako imenovanih pri- 
čakovanih rizikov v zdravstvu, katerih odprava bi služila umirjevanju razlik pri 
možnostih za nuđenje zdravstvenega varstva med razvitejšimi in manj razvi- 
timi območji v SR Sloveniji, kot je na primer razvoj splošne in specialistične 
ambulantne službe in podobno? Ce je bila sprejeta ta ideja, kako daleč je z 
njeno realizacijo? Prosim za ustni in pismeni odgovor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima generalni sekretar Zveze 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja SR Slovenije Jože Piano. 

Jože Piano: Novembra meseca lani smo obravnavah vprašanje ustano- 
vitve solidarnostnega sklada. V mesecu januarju je zbor delegatov že nove 
skupne skupščine zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva sprejel 
predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi solidarnostnega sklada. Ta 
predlog samoupravnega sporazuma je predložen vsem skupnostim, ki naj bi do 
28. februarja odgovorile, ali pristopijo k temu dogovoru ali ne. Neformalni raz- 
govori s predsedniki teh skupščin so zagotovili pripravljenost, da pristopijo k 
dogovoru o ustanovitvi tega solidarnostnega sklada. Prišlo pa je do finančne 
spremembe. Prvotno smo si zamišljali, da bi združili v ta solidarnostni sklad 
približno 1 "Vo vsega bruto dohodka skupnosti zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenega varstva. Pozneje smo ugotovili, da bi bila v prvem letu ta vsota 
verjetno nekoliko prevelika, ker zaenkrat še nimamo praktično obrazloženih 
programov. Zato je predlog samoupravnega sporazuma omejen na 0,5 °/o bruto 
dohodka delovnih organizacij oziroma skladov skupnosti, kar znese približno 
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1,5 milijarde starih din. Izdelana je tudi razporeditev, koliko bi posamezna 
skupnost prispevala v ta sklad. Ob tem moram reči, da je republika s prenosom 
svojih obveznosti prenesla na nas za skupne potrebe po našem računu 25 mili- 
jard 729 milijonov, kar pomeni, da je razmerje med solidarnostnim skladom 
in skladom skupnih potreb približno 1 : 10. 

V vsem tem sklopu novih obveznosti skupnosti solidarnostni sklad ne pred- 
stavlja neke posebno velike obremenitve v primerjavi z drugimi obremenitvami. 
Moram tudi poudariti, kar je važno, da vedo poslanci našega zbora, da na pod- 
ročju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja doslej nismo prelivali sredstev 
za socialno ogrožene. Imeli smo sklad pozavarovanja, v katerem so se prelivala 
razmeroma velika sredstva. Gre za prelivanje z namenom ustvarjanja enakih 
pravic do zdravstvenega varstva. To se pravi tudi za kadrovske kapacitete. Ne 
gre za prelivanje materialnih stroškov. Da sem natančen: vsaka skupnost mora 
biti rizično sposobna, da obstaja. To se pravi, notranje izravnave, torej preli- 
vanje, zagotovo obstajajo. Vzemite samo primer Ljubljane in Kočevja, kjer so 
velika nevidna prelivanja. Ta vzajemnost se realizira v okviru posamezne regije 
in ne na republiški ravni, razen pozavarovanja. Se pravi, da imamo na našem 
področju tri elemente, in sicer: solidarnost, skupne potrebe in vzajemnost. Mi- 
slim, da je edino, kar smo doslej razčistili, to, kaj so solidarnostne potrebe in 
kaj so skupne potrebe. Konkretno: gradnja kliničnega centra ni solidarnostna 
potreba, marveč je skupna potreba. 

Poskušal sem deloma odgovoriti, z namenom, da vas opozorim, da poteki, 
ta proces samoupravnega sporazumevanja ob formiranju solidarnostnega sklada. 
Apeliramo na vas, da sodelujete v tem procesu dogovarjanja, pri čemer se ob- 
vezujemo, da vas bomo o dokončnem izidu tega dogovarjanja tudi obvestili. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali je poslanec dr. Mitja Mrgole 
zadovoljen z odgovorom? Da. Besedo želi dr.-Anton Košir. 

Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik! Ze večkrat smo na pristojnih 
mestih razpravljali o vprašanju višine kilometrine za tiste zdravstvene delavce, 
ki s svojimi vozili opravljajo obiske na domu, vendar doslej na ta vprašanja 
nismo dobili konkretnih odgovorov. Zato postavljam v imenu sekcije splošnih 
zdravnikov in tudi po dogovoru z veterinarji naslednja poslanska vprašanja: 

»1. Tovariš Stjepan Saubert, predstavnik Zveze sindikatov Slovenije, nas 
je 15. 11. 1973 seznanil, da mora biti povračilo za prevoze z osebnimi avtomobili 
pošteno, kar pomeni,, da le-to ne pomeni na eni strani niti bogatenja nekaterih 
dejavnosti ah poklicev, na drugi strani pa niti ne sme dopuščati, da bi nekdo 
moral plačevati te stroške iz svojega žepa, če so ti prevozi potrebni. Zanima 
nas, ali je formula Avtomoto zveze, ki naj služi kot osnova za izračunanja 
povračila prevoznih stroškov, bazirala na poprečnih stroških za prevoz ali pa 
morda na minimalnih ali na maksimalnih? Če je bazirala na poprečnih stro- 
ških, sem prepričan, da bi morali terenski delavci plačevati del stroškov prevo- 
zov s privatnimi vozili za službene namene. Ce pa so bih izračunani maksimalni 
stroški, potem tisti, ki nimajo tako velikih stroškov in vozijo na dolgih relacijah 
in po lepih cestah ter izbirajo čas vožnje in podobno, še vedno zaslužijo pri ceni 
1,30 din za kilometer. 

2. Ah je mogoče šteti, da gre za privatni avtomobil, ki se uporablja v služ- 
bene namene, takrat, kadar družba ne more zdravniku ali drugemu terenskemu 
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delavcu omogočiti prevoza z družbenim prevoznim sredstvom v določenem od- 
stotku kot osnovno sredstvo? 

3. Ali je zdravstveni delavec dolžan opravljati prevoze s privatnim avto- 
mobilom, če mu za njegovo družbeno^ pomembno dejavnost ne moremo nuditi 
družbenega prevoza? Naša dolžnost je, da vestno opravljamo svoje delo, čeprav 
vemo, da še dolgo časa ne bomo imeli toliko sredstev, da bo imel vsak zdrav- 
stveni delavec vsak čas zagotovljen prevoz s službenim vozilom. Ali je zdrav- 
stveni delavec torej dolžan uporabljati svoj osebni avtomobil za službene pre- 
voze v primerih, ko mu ni zajamčen prevoz z avtomobili družbene lastnine?« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Anton Košir bo prejel 
odgovor na prihodnji seji zbora. Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima poslanec Jože Padovan. 

Jože Padovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko 
smo obravnavali in sprejemali republiški zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, smo tedaj precej govorili o vštevanju kadrovskega roka v pokoj- 
ninski staž. Pri usklajevanju tega zakona z republiškim zborom — prej pa še 
z usklajevalno komisijo — je bilo zagotovljeno, da bo o tem vprašanju, ki je 
pomembno zaradi enotnosti za vso državo, začeta razprava oziroma sprožen 
postopek za podobno ureditev v vseh republikah. Obljubljeno je bilo, da bodo 
akcijo začeli Socialistična zveza, sindikat in izvršni svet z namenom, da se sproži 
določen postopek. Ker se naš mandat bliža koncu, bi želel postaviti naslednje 
vprašanje: »Kaj so navedeni dejavniki, ki so bili zadolženi za to akcijo, storili, 
da se izpolni zgoraj navedena zagotovitev?« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec Jože Padovan bo prejel od- 
govor na prihodnji seji zbora. 

Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec Boris 
Filli. 

Boris Filli: V vseh zdravstvenih delovnih organizacijah močno ob- 
čutimo pomanjkanje ustreznega medicinskega kadra. Razloge za takšno stanje 
poznamo. Morali bi ponovno proučiti delo medicinskih sester in jim odvzeti del 
njihovih opravil in za ta del namestiti drug profil zdravstvenega delavca, za 
katerega naj bi bilo predvideno krajše šolanje, s čimer bi laže našli kandidate. 
Pri tem mislim na profil bolničarja. Zavedam se, da ta predlog morda ni spre- 
jemljiv, saj se z njim vračamo nazaj, vendar gre za to, da nekatera sedanja 
dela medicinskih sester poverimo drugemu zdravstvenemu profilu. 

Priznati moramo, da ne moremo več pokrivati določenih del samo z medi- 
cinskimi sestrami s srednjo izobrazbo. Zato bi bilo treba točno opredeliti delovne 
pristojnosti za posamezne profile zdravstvenih delavcev. 

Zato vprašujem: »Ali pristojni organi pripravljajo predpise, ki naj bi 
rešili sedanjo težko situacijo, ki vlada na področju tega dela kadrovske poli- 
tike? Ce jih ne pripravljajo, ali menijo pristojni organi, da bi bilo primerno 
reformirati srednješolski študij za tiste zdravstvene kadre, ki opravljajo nego 
bolnika?« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec Boris Filli bo prejel odgovor 
na prihodnji seji zbora. Ah želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo 
ima poslanec Franc Kosmač. 

14» 
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Franc Kosmač: Ne želim postavljati poslanskega vprašanja, marveč 
predlagam, da bi poslansko vprašanje dr. Vasja Klavore in odgovor nanj, ki ga 
je dal v imenu izvršnega sveta Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja 
za delo, objavili v listu »Primorske novice«. Ta list namreč zelo berejo pre- 
bivalci Goriških Brd, kjer je ta problem dokaj akuten. 

Predsednik dr. Srečko Koren: »Primorske novice« ste dejali? Vaš 
predlog bomo realizirali. Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ce 
nihče več ne želi postaviti poslanskega vprašanja, končujem to točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na mnenje k osnutku 
ustave SR Slovenije. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek ustave SR Slo- 
venije z obrazložitvijo, sklepe republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški zbor skupščine SR Slovenije je 
na svoji seji 18. julija 1973 določil osnutek novega besedila ustave SR Slovenije 
in ga dal v javno razpravo. Vsem nam je znano in tako je ugotovljeno tudi v 
sklepih skupne seje republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, da je bila javna 
razprava o osnutkih nove zvezne in republiške ustave množična, poglobljena 
in ustvarjalna. V njej je prišla do izraza velika idejna enotnost in socialistična 
samoupravljalska osveščenost delovnih ljudi. 

Javna razprava je pokazala, da je v široke množice delovnih ljudi prodrla 
zavest o pomenu ustavnih sprememb, ki jih pripravljamo glede položaja delavca 
in vsakega delovnega človeka v našem samoupravnem socialističnem družbe- 
nem življenju ter zavest o odgovornosti, ki jo vsak naš delovni človek in občan 
sprejema neposredno sam za reševanje vseh vprašanj svojega družbenoekonom- 
skega in družbenopolitičnega položaja in perspektive. Globoko je prodrla tudi 
zavest o pomenu teh sprememb za uresničitev tega, da so delavski razred in 
vsi delovni ljudje nosilci oblasti in upravljanja vseh drugih družbenih zadev. 
V javni razpravi je dobila vso podporo temeljna usmeritev v osnutku ustave, da 
v novem delegatskem in skupščinskem sistemu presežemo prakso formalne 
demokracije in političnega predstavništva in da zagotovimo, da bodo naše 
skupščine zares delovna telesa, ki bodo izražala avtentične interese delovnih 
ljudi, samoupravno organiziranih v vseh oblikah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih in v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah. 

V javni razpravi se je tudi potrdilo, da je globoko prodrlo v zavest delovnih 
ljudi spoznanje o suverenosti delovnega ljudstva in slovenskega naroda, o 
enakopravnem položaju slovenskega naroda v okviru Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in o njegovih možnostih, da v celoti prevzame odgovornost 
za svoj razvoj v svoje lastne roke v okviru Socialistične Jugoslavije. 

Javna razprava je dala odločno podporo temeljnim izhodiščem in usmeritvi 
nove ustave. Delovni ljudje so v razpravi, kot je ugotovljeno v sklepih nave- 
dene skupne seje republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, prispevali številne 
pripombe, predloge, sugestije in opozorila za dopolnitev posameznih ustavnih 
rešitev, zato da bi ustava kot temeljna listina samoupravljanja še v večji meri 
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postala orožje delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v njihovih naporih za 
uveljavljanje humanih odnosov v družbi, za odpravljanje slehernih oblik izko- 
riščanja in zatiranja in za utrjevanje oblasti in odločanja delovnega človeka. 

Javna razprava ni bila široka samo po številu udeležencev, temveč tudi po 
širini pripomb in predlogov, ki so bili v njej izraženi. Sproti ste bili obveščeni 
prek biltena naše dokumentacijske službe o vseh pripombah in predlogih iz 
javne razprave. Vse te pripombe in ti predlogi so bih v dosedanjem delu 
skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
skrbno proučeni in obravnavani. 

Na podlagi poglobljene in kritične analize pripomb, predlogov in mnenj iz 
javne razprave ter istočasnega ustvarjalnega dela pri pripravi nove republiške 
in zvezne ustave je ustavna komisija republiške skupščine že pripravila besedilo 
predloga nove ustave Socialistične republike Slovenije, ki ste ga te dni prejeli 
in ga bomo obravnavali in sprejemali predvidoma na sejah zborov 25. tega 
meseca, ni pa predmet današnje razprave oziroma obravnave. 

Pred zborom je naloga, da da na današnji seji v smislu 2. odstavka 2. točke 
X. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije svoje mnenje o os- 
nutku novega besedila republiške ustave. 

Predstavnik skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja je tovariš Janko Cesnik. Ali želi morda predstavnik te skupne komi- 
sije še ustno obrazložiti osnutek ustave SR Slovenije? Ne želi. Hvala. 

Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? Ker se nihče ne javlja k be- 
sedi, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednje: 

Socialnof-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na 49. seji dne 7. 2. 
1974 po končani javni razpravi obravnaval osnutek ustave SR Slovenije z dne 
18. 7. 1973 in daje v smislu drugega odstavka 2. točke X. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije republiškemu zboru skupščine SR Slovenije naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije podpira osnutek ustave 
SR Slovenije z dne 18. 7. 1973. 

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

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlagano 
mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je soglasje k predlogu 
ustave SFR Jugoslavije. 

Ker smo že na skupni seji poslušali ekspoze k odloku o soglasju k ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in tudi že sprejeli zadevni odlok, 
končujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družinskih razmerjih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Za svoja predstavnika na seji zbora je izvršni svet določil dr. Antona 
Fazarinca, člana izrvšnega sveta in republiškega sekretarja za zdravstvo in 
socialno varstvo ter Marijo Cigale, pomočnico republiškega sekretarja za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, dalje 
skupno poročilo odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško var- 
stvo ter odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo, poročilo 
zakonodajno^pravne komisije in mnenje zasedanja delegatov občin. 
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Vprašujem predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti osnutek 
zakona? Besedo ima tovarišica Marija Cigale, pomočnica republiškega sekre- 
tarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Marija Cigale: Tovarišice in tovariši poslanci! Zal mi je sicer, da 
"vas moram po tako napornem dnevu še zadrževati, vendar se mi zdi, da gre za 
tako pomemben zakonski tekst, da ga ne bi mogli speljati brez vsake razprave. 
Pri tem naj pokličem na pomoč tudi Friderika Engelsa, ki je v uvodu k svojemu 
znanemu delu »Izvor družine, privatne lastnine in države« zapisal naslednji 
stavek: »Po materialističnem pojmovanju zgodovine je razlog, da v zgodovini 
v zadnji stopnji odloča produkcija in reprodukcija neposrednega življenja. Ta 
pa je dvojna: na eni strani proizvodnja življenjskih potrebščin, na drugi strani 
pa proizvodnja ljudi samih, razplojevanje vrste. Družbenim ustanovam, v ka- 
terih žive ljudje določene zgodovinske dobe in določene dežele, sta pogoj obe 
vrsti produkcije, razvojne stopnje dela na tej in družine na oni strani.« Mislim, 
da me to mnenje podpira, da je treba temu področju posvetiti izjemno pozor- 
nost, saj to ni področje, ki zadeva samo nas in posebej posameznika, marveč 
je to področje, ki zadeva srž same družbe. 

V dosedanjih razpravah o osnutku zakona, ki je predložen danes zboru, so 
skupščinski odbori, kot ste lahko razbrali iz poročil, omenili kot pomanjkljivost 
tega zakonskega osnutka zlasti dvoje načelnih problemov. Prvič, da vsebuje 
predlagani osnutek glede na dejstva, da se ti predpisi po letu 1974 prvič teme- 
ljiteje menjujejo in da je skoraj 30 let hitrega razvoja naše družbe gotovo vpli- 
valo tudi na razvoj družinskih odnosov, premalo novosti v primerjavi z veljavno 
zakonodajo. Drugo mnenje pa je, da zakonski osnutek obravnava družino kot 
enoto, ki je povsem izvzeta iz tokov samoupravne družbe, da ni dovolj poudar- 
jeno, da je družina tudi del te samoupravne družbe in da je pri opravljanju 
svojih nalog tudi bistveno povezana. 

Ne želim polemizirati s takimi mnenji, vendar se mi zdi, da je treba raz- 
pravo usmeriti na bistvene probleme in s tem v zvezi omeniti še nekatera 
dejstva. 

Družinska zakonodaja, ki je izšla leta 1974, je v svojem času prav gotovo 
pomenila revolucionaren korak naprej in je vsaj za jugoslovanske razmere 
uzakonila na nekaterih področjih bolj vizijo nekega razvoja, kot pa dejansko 
prakso. Spomnimo se, da je ta zakonodaja v Jugoslaviji prešla od dosedanjih 
pokrajinskih, z verskimi normami prežetih posameznih pravnih sistemov v 
enoten, napreden demokratičen režim družinske zakonodaje, v katerem je 
dosledno izpeljana pravna enakopravnost med moškim in žensko ter priznan 
otroku status subjekta. Poudarjen je pomen demokratičnih in enakopravnih 
odnosov znotraj družinskega kroga itd. 

Ne smemo tudi pozabiti, da živimo v dinamičnem in zelo spremenljivem 
svetu in da se zlasti v zahodnem svetu mnogo govori o krizi družine. Zato 
iščemo najrazličnejše praktične pa tudi zakonodajne možnosti, ki bodo morda 
nekoč obveljale. O bodočnosti še ne moremo soditi, lahko pa te možnosti ocenju- 
jemo tudi kot patološke oblike ali stranske poti. Naj omenim take ekscentrične 
predloge kot so skupinske družine, zakonske zveze med osebami istega spola 
in tako dalje. 

Naš osnutek zakona se s takimi spektakularnimi novostmi ne more po- 
hvaliti. Menimo pa, da taki predlogi, čeprav seveda lahko razburkajo in 
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maksimalno tudi angažirajo javno mnenje, trenutno vendarle ne kažejo poti 
naprej, zlasti ne v naših slovenskih razmerah. 

Novosti, ki jih prinaša naš osnutek, so morda bolj neopazne, vendar so 
po naši oceni idejno-politično globlje. Učinek, ki ga je imela na primer uza- 
konitev možnosti razveze zakona v letu 1974 v nasprotju z idejno o sveti in 
nerazvezljivi zakonski zvezi, prav gotovo ni enak učinku, ki pomeni možnost 
sporazumne razveze v našem osnutku. Vendar, če smo v dosedanjem sistemu 
dajali zakonske možnosti za razvezo v primeru, ko je družba ocenila, da ta 
zveza ni več družbeno pomembna, smo družbi priznali status razsodnika, da 
oceni vzdržnost ali nevzdržnost določenih intimnih razmerij med ljudmi, da- 
jemo s sedanjim predlogom človeku samemu pravico, da odloča o sebi. Torej 
dajemu človeku, ki je kot proizvajalec in upravljalec v združenem delu srž 
in izhodišče našega družbenoekonomskega sistema, tudi pravico, da svobodno 
odloča o svojih intimnih, medčloveških razmerjih in da v tej sferi svojega 
življenja ni več podvržen presoji družbenih organov kot arbitrov svoje usode. 
Ob tem družba seveda zahteva od njega, da pri svojih odločitvah upošteva 
socialno komponento svojih intimnih človeških razmerij, oziroma družba pre- 
verja, kako se človek obnaša kot roditelj in ne kot zakonec. Z drugimi 
besedami: vpliv in pravica družbe se premika od kontrole medsebojnih raz- 
merij med odraslimi ljudmi na kontrolo socialnih razmerij, ki so za družbo 
življenjskega pomena, to je na odnos do otrok. S tem želimo slediti modernim 
nazorom, po katerih naj bo odnos družbe do družine čimmanj pravno razmerje, 
marveč bolj socialnopolitično. 

Vpliv družbe na življenjsko tako pomembno institucijo, kot je družina, 
naj bi se čimbolj humaniziral v tem smislu, da bi bil manj pravna intervencija 
države, ampak da bi odstopil mesto strokovnemu, socialnemu in drugemu 
delu, družbeni pomoči in varstvu. V tem smislu predstavljajo gotovo pomemb- 
no novost osnutka organi za varstvo družine, ki smo jih sicer delno zara- 
di bojazni ob trenutno še pomanjkljivem organizacijskem kadrovskem in stro- 
kovnem nivoju socialnih služb v osnutku precej omejili v njihovih nalogah. 
Vendar smo že v dosedanjih razpravah dobili vrsto predlogov, kako okrepiti 
pomen in vlogo teh organov. Te predloge bomo pri nadaljnji pripravi zadevne 
zakonodaje tudi upoštevati. 

Drugo je vprašanje, kako v tem zakonu opredeliti in natančneje določiti 
odnos med družino in samoupravno družbo. Po našem mnenju gre za dva 
vidika: 

1. določiti idejno-politični pomen in vlogo, da ne rečem definicijo družine, 
kar je po našem mnenju predvsem naloga takih družbenih dokumentov, kot so 
ustava in program Zveze komunistov in 

2. gre za praktično politični pristop, ki naj odseva odnos do družine in 
njeno vrednotenje. 

Mnenje, da to vprašanje v naši družbi ni obdelano, je samo delno točno. 
Naj vas opozorim na nekatere določbe, ki jih vsebuje najnovejši predlog 
ustave SR Slovenije. Tako na primer na določbo 232. člena: mati, otrok in 
družina uživajo posebno družbeno varstvo. Dalje na določbo 233. člena, pra- 
vica človeka je, da odloča o rojstvih otrok in še zlasti na določbo 235. člena, 
ki pravi: starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno akcijo, s svojim 
delom in z družbeno dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj 
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svojih otrok. V tej zadnji določbi je priznano tudi dejstvo, da roditeljstvo 
ni samo zasebna, marveč tudi pomembna socialna funkcija in da družba ni 
samo dolžna dobrohotno pomagati posamezniku pri opravljanju njegovih dru- 
žinskih funkcij, marveč ima v procesu reprodukcije ljudi tudi svoje apriorne 
naloge. 

Res je, da bi si morda želeli jasnejših in bolj obdelanih definicij, vendar 
menimo, da je s to ustavno določbo dano izhodišče za konkretne družbene 
odnose do družine. 

Politični odnos družbe do družine tudi bolj ali manj obdelano obstaja, saj 
je družina, in ne samo posameznik, tudi bistvena enota področja, ki ga ime- 
nujemo skupna potrošnja. Po našem mnenju se odnos oziroma razmerje med 
družino in družbo realizira predvsem na nivoju takih odločitev, kot so stano- 
vanjska politika, otroško varstvo, politika življenjskega standarda, šolstva, 
zdravstva itd. Ker smo razvita in precej strukturirana družba, je najbrž 
nemogoče zajeti vsa ta konkretna razmerja s kakršnimkoli enotnim predpisom. 
Družina se namreč kot predpostavka naših prizadevanj javlja ne samo v vrsti 
zakonov, ki urejajo posamezna področja, marveč čedalje bolj tudi v vrsti 
samoupravnih sporazumevanj, dogovarjanj in aktivnosti. 

Skratka menimo, da od zakona o družini ne bi smeli pričakovati konkre- 
tizacije posamičnih odnosov ah politiko. Strinjamo pa se, da bi moral zakon vsaj 
v svojih uvodnih načelih opredeliti idejni pristop do družine. Ta naloga, me- 
nimo, je tudi naloga razprave, ki naj se razvije ob osnutku tega zakona. Pred- 
lagamo tudi, da se da ta osnutek v širšo javno obravnavo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poročevalec odbora za socialno 
in otroško varstvo poslanec Slavko Osredkar še kaj dodati k poročilu odbora? 
(Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo prosim želi razpravljati o osnutku zakona? Ker 
se nihče ne javlja k besedi, Končujem razpravo in predlagam, da socialno- 
zdravstveni, zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družinskih razmerjih se v načelu sprejme. 
2. Predlagatelj osnutka zakona naj da osnutek zakona v javno razpravo. 
3. Izvršni svet naj pri sestavi predloga zakona upošteva pripombe in 

predloge pristojnih odborov, poročilo zakonodajna-pravne komisije in mnenje 
zasedanja delegatov občin. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi sklep, ki ga bom 
posredoval izvršnemu svetu in pristojnemu upravnemu organu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na vpogled v sred- 
njeročni okvirni program razvoja zdravstvenega varstva prebivalstva SR Slo- 
venije v obdobju 1971 do 1975 in informacijo o zdravstvenem stanju prebi- 
valstva, higienskih razmerah in organizaciji zdravstvene službe v SFR Ju- 
goslaviji. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevno gradivo zavoda 
SR Slovenije za zdravstveno varstvo in izvleček iz gradiva zveznega zavoda 
za zdravstveno varstvo »Zdravstveno stanje prebivalstva, higienske razmere 
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in organizacija zdravstvene službe v SFR Jugoslaviji« ter poročilo našega 
pristojnega odbora. 

Ali želi predstavnik predlagatelja, to je zavoda SR Slovenije za zdravstveno 
varstvo še ustno dopolniti prej navedeno gradivo? (Da.) Besedo ima pred- 
stavnik republiškega zavoda za zdravstveno varstvo doc. dr. Ivan Kastelic. 

Dr. Ivan Kastelic: Ker smo že večkrat obravnavali to problematiko, 
bi nakazali samo nekatere značilnosti oziroma vodila za programiranje. 

Prvo naj omenim zgoščeno obliko informacije tistim, ki se zanimajo za 
zdravstvo in ki delajo v njem, medtem ko je bilo originalno gradivo tako tudi 
publicirano. Informacija hoče prikazati to, da je bilo naše vodilo najprej 
začrtovanje programa projekcije tega srednjeročnega razvoja, predvsem sklad- 
nost gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije, drugič pa skladnost v 
razvoju različnih aspektov zdravstvene službe kot enotne zdravstvene dejavnosti, 
dalje poudarek na prioritetnih nalogah in upoštevanje regionalnega planiranja. 

Nadalje smo v projektu ocenili vrednost posameznih podatkov in izbrali 
samo tiste, ki prenesejo najstrožjo objektivnost in tiste, ki prikazujejo daljše 
trende. Upoštevali smo sodobna gledanja v razvoju zdravstvene službe in 
pokazalce prehojene poti, ker je tudi prikazano v elaboratu. Ko smo pripra- 
vili projekt, smo najprej opredelili cilj in namen, nato prezentirali stanje 
o prebivalstvu, o njegovem zdravstvenem stanju, o prioritetnih nalogah, o 
kapacitetah zdravstvene službe, o njenem delu, o pokazalcih ekonomske zmog- 
ljivosti družbe in potem tudi določena merila za spremljanje tega stanja. 

Naj omenim samo nekaj karakteristik za našo populacijo, ki je glede ve- 
čanja prebivalstva v zadnjih dvajsetih letih zelo različna. V ljubljanski regiji 
se je na primer prebivalstvo povečalo za 28,3% in v mursko-soboški regiji 
samo za 2,8 P/o. Poznamo območja, ki odmirajo glede na število prebivalstva 
in taka, ki se koncentrirajo. Dalje: rodnost je v minulih 15 letih naglo upadala, 
nato se je ulovila in sedaj nismo več med zadnjimi, marveč smo se že povzpeli 
na tretje mesto v jugoslovanskem prostoru. Glede rodnosti so na slabšem še 
druge republike. Umrljivost v Sloveniji je na splošno nekoliko večja, kot je 
povprečje. Prav tako se je ustalila produkcija prebivalstva, in sicer na svoj 
način, upoštevajoč civilizacijske, ekonomske, splošne in sociološke dejavnike 
današnje družbe. Opažamo tudi, da število splavov ne raste več, da se je živ- 
ljenjska doba do nedavnega podaljševala za obe populaciji; zadnja leta pa se 
podaljšuje za žensko populacijo. Danes je najbolji ogrožena v Sloveniji moška 
populacija od 45 do 60 let, pri kateri je umrljivost dvakrat! večja in večja je tudi 
obolevnost kot obolevnost ženske populacije, če izvzamemo starostnike. 

Nadalje smo ugotovili, da znaša naravni prirastek v ravenski regiji 10,7'%, 
v mursko-soboški 3,5. Kar pa zadeva razmerja v jugoslovanski skupnosti, na- 
zadujemo v vseh zadnjih 50 letih zaradi večje umrljivosti prebivalstva, več- 
jega izseljevanja ;in manjše rodnosti prebivalstva. Kmečkega prebivalstva 
imamo po različnih podatkih 22,8, po prikazu socialnega zavarovanja pa 15,6. 
Ker sta različna pristop in metodologija štetja tega prebivalstva, so te številke 
v različnih publikacijah zelo različne. 

Nadalje ugotavljamo visok delež zaposlenih žensk. Značilno je tudi, da se je 
nekoliko povečalo priseljevanje v našo republiko. Razumljivo je, da je največ- 
je začasna zaposlitev prebivalstva v tujini prav v mursko-soboški regiji, kjer 
jih na 1000 prebivalcev kar 79 dela v tujini. Najmanjše je to razmerje v 
koprski regiji, kjer dela v tujini samo 9 od 1000 prebivalcev. 
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Vidimo, da se postopno zmanjšuje prebivalstvo v starosti do 19 let, 
veča pa se aktivno prebivalstvo. Skupina od 40. do 60. leta starosti raste in 
predvsem raste populacija starejšega prebivalstva. 

Kar zadeva zdravstveno stanje, imamo bolezensko sliko ob prvih pregledih, 
dalje bolezensko sliko težine obolenj, bolnišnično statistiko, statistiko o in- 
validih in umrljivosti. Poleg tega imamo še vse potrebne registre. Ugotavlja- 
mo, da je slovenska, kot tudi jugoslovanska populacija, v svoji produktivnosti 
tako daleč, da preje desimilira bolezensko stanje. Nemški sindikati na primer 
ugotavljajo, da je približno 8 o/o nemške populacije aktivnih zavarovancev v 
bolniškem stažu, jugoslovanske pa 3,5 °/o, kar pomeni zelo nizek odstotek v 
evropskem merilu. Zato pa raste število invalidnih oseb-. Tu so nedvomno po- 
trebni določeni ukrepi. Raste tudi število diabetikov. Ugotovili smo, da jih je 
0,9 »/o na 100 prebivalcev. Ko so v celjski regiji ob fluorografiranju napravili 
kontrolo, so ugotovili, da je odstotek teh bolnikov narasel na 2,4 ali 2,5 %>. Tako 
smo izravnani v normi z ostalo srednjo in zahodno Evropo. To pomeni, da je to 
eden velikih problemov, ki ga moramo učinkovito reševati. 

Prav tako zelo hitro rastejo bolezni srca (infarkti) in ožilja. Sedaj delamo 
posebno študijo, ob kateri vidimo, da je glede teh bolezni najbolj prizadeta 
moška populacija, in to enkrat ali celo dvakrat bolj. 

Kar zadeva spolne bolezni —• te se pojavljajo bolj pri mlajših letnikih, 
ni večjega porasta. Naj omenim še samomore. Glede njihovega števila gremo 
skupaj s tistimi deželami, kjer imajo največ duševnih bolnikov. 

Naj omenim še kadrovsko -vprašanje na področju zdravstva. Za visoko kvali- 
ficirane kadre smo izdelali posebno študijo in programirali potrebe glede 
vpisa na medicinsko fakulteto za 20 let naprej, upoštevajoč umiranje zdrav- 
nikov, upokojevanje, izseljevanje, osip na medicinski fakulteti in dolžino štu- 
dija. Vse to imamo točno izračunano za posamezna leta. Ko smo anketirali 
vseh 370 diplomantov, ki so diplomirali na ljubljanski medicinski fakulteti, 
smo ugotovili, da če se jih samo 4,5 % zaposli v tujini, ta odstotek praktično 
ne pomeni takšnega odliva, kot smo prvotno mislili. 

Drugo, kar je še zanimivo, je to, da se je v zadnjih treh letih skoraj 
80 od 100 vseh mladih zdravnikov zaposlilo v bolnišnični službi. 20 zdravnikov 
od 100 pa se je zaposlilo v osnovni zdravstveni službi. Glede tega je torej 
na slabšem splošna medicina. V medicini dela se je zaposlilo 14 zdravnikov, 
v otroškem varstvu 10, v šolskem 10 in v vanstvu žena 18 zdravnikov. 

Drugo vprašanje je, od kod so zdravniki, ki diplomirajo, glede na teri- 
torialno območje. Za zadnjih pet let lahko ugotovimo, da jih diplomira na 
ljubljanski medicinski fakulteti 55 od 100 iz ljubljanske regije, 12,6 iz mari- 
borske regije, iz kranjske 9,3; iz celjske 5,9, iz koprske 4,9, iz mursko-soboške 
in novomeške 3,9, iz ravenske 3,9 in goriške 1,9. To se pravi, da glede tega 
predstavljata večji del Ljubljana in Gorenjska. Zato je razumljivo, da ti 
zdravniki ostanejo na teh območjih in se ne zaposlujejo izven njih. 

Upam, da sem prikazal na kratko nekaj najbolj pomembnih značilnosti. 
Morda bo kolega dr. Vukmanovič prikazal zadevno stanje tudi z jugoslovan- 
skega gledišča. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi predstavnik zveznega zavoda 
za zdravstveno varstvo še ustno dopolniti svoje gradivo? (Da.) Besedo ima 
direktor zveznega zavoda za zdravstveno varstvo doc. dr. Čedomir Vukma- 
novič. 
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Dr. Čedomir Vukmanović: Druže predsednice, drugarice i dru- 
govi poslanci! Pre svega, zahvaljujemo se u ime Saveznog zavoda za zdrav- 
stveno zaštitu na pozivu koji nam je upućen, da prisustvujemo ovoj sednici 
na kojoj se razmatra izveštaj o zdravstvenom stanju stanovništva v SFR 
Jugoslaviji. Ovakve analize će se svakako pisati i ubuduće, pa čemo sa zado- 
voljstvom prihvatiti sve primedbe i sugestije koje če se izneti, što čemo samo 
još više unaprediti naš zajednički rad na ovim pitanjima. 

Drugarice i drugovi, smisao ovog izlaganja nije da ukratko prepričam 
ili da sumiram izveštaj o zdravstvenom stanju, higijenskim prilikama i orga- 
nizaciji zdravstvene službe u SFR Jugoslaviji. Ovom prilikom želim samo da 
ukažem na neka pitanja koja se odnose i proizilaze iz tih materijala, a samo kao 
uvod u diskusiju. 

Izvorni materijali na osnovu kojih je pripremljen izveštaj o zdravstvenom 
stanju stanovništva SFR Jugoslavije, su podatci iz redovnih statističkih istra- 
živanja u oblasti zdravstva, zatim podatci Saveznog zavoda za statistiku, Cen- 
tra za demografska istraživanja, rezimei sa važnjih stručnih i naučnih skupova 
z zemlji, kao i rezultati i izveštaji iz većeg broja naučnoistraživačkih projekata 
i drugih naučnih radova od kojih su od naročitog značaja oni koji su sprovo- 
djeni uporedo u više republika ili regiona u našoj zemlji. Želimo, da podvuče- 
mo da prezentiranje ovog materijala stručnoj i društvenoj javnosti širom 
zemlje ima cilj da rezimira stanje, i da ukaže na aktuelne probleme i trendove, 
kao i da inicira našu zajedničku akciju na daljem izučavanju još uvjek ne- 
dovoljno poznatih komponenti u zdravstvenoj zaštiti stanovništva kao i u 
iznalaženju naj adekvatni jih rešenja za poboljšanje organizacije zdravstvene 
službe in zdravstvenog stanja. 

Stavljanje ovog izveštaja na dnevni red sednica socijalno-zdravstvenih 
veča, saveznog, republičkih i pokrajinskih kao i pred druge stručne i dru- 
štvene forume i razvijanje debate o najprioritetnijim pitanjima, predstavlja 
prvi i najznačajniji korak u postizanju navednih ciljeva, odnosno u obezbedji-, 
vanju organizovanog preduzimanja aktivnih mera zajedice u radu na unapred- 
jenju zdravstvene zaščite stanovništva u našoj zemlji. 

Sagledavajući izveštaj u celini, smatramo da sledeča pitanja i konstatacije 
iz izveštaja o zdravstvenom stanju imaju poseben značaj. 

Osnovna karakteristika u razvitku stanovništva Jugoslavije u posleratnom 
periodu ogledala se u brzim premenama prirodnih i mehaničkih komponenta 
kretanja stanovništva, kao i promena gotovo svih demografskih struktura. Pod 
uticajem opadanja opšte, odnosno specifične smrtnosti i opadanja nataliteta, 
došlo je do promene starostne strukture, tako da, prema kriterijumima Uje- 
dinjenih nacija, stanovništvo SR Slovenije, SR Hrvatske i SAP Vojvodine je 
na granici izmedju starog i vrlo starog, dok stanovništvo ostalog dela Jugo- 
slavije stalno povećava proporciju stanovništva starijeg od 65 godina, što 
sve skupa, zajedno sa intenzivnom migracijom selo-grad, urbanizacijom i in- 
dustrijalizacijom, postavlja odredjene probleme i zahteve pored zdravstvenu 
službu da na savremeni način budu rešeni u odgovarajućim regionima. 

Sveukupne promene radne i životne sredine u najširšem smislu reći, 
značajno su uticale na promenu naše nacionalne patologije. Iz tih razloga, 
stope mortaliteta sve manje postaju pouzdani indikatori stanja zdravlja sta- 
novništva, a pokazatelji morbiditeta i opštećenja zdravlja (invaliditeta i pri- 
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vremene onesposobljenosti) kao i indeksi koriščenja raznih vidova zdravstvene 
zaštite, postaju sve značajniji elementi. 

Morbiditet od akutnih zaraznih bolesti u ukupnoj strukturi morbiditeta u 
Jugoslaviji nije visok. Mnoge zarazne bolesti su praktički eradicirane, ili 
značajno smanjene, tako da ne predstavljaju socijalno-medicinski i društveni 
problem kako je to bilo pre dvadesetak godina. Malarija, trahom, dečja para- 
liza su praktično eradicirane, a tuberkuloza, endemska gušavost, sifilis, pega- 
vac su stavljeni pod kontrolu. Večina zaraznih bolesti je u stalnoj regresiji, što 
je posledica rada ne samo zdravstvene službe, i posebno protivepidemijske, 
več i podizanja životnog standarda, unapredjenja higijenskih prilika i podi- 
zanja zdravstvene svesti gradjana. Koordinisanom akcijom, svih naših republika 
i pokrajina mogli bismo eradicirati, odnosno staviti pod potpunu kontrolu, 
morbile, difteriju, tetanus, novorodjenčadi, i druga oboljenja iz patologije 
našeg stanovništva. 

Hronična obolenja, fizička i emocionalna oštećenja, postali su najznačajni- 
ji entitet današnje naše patologije sa tendencijom stalnog porasta. Medju ovima, 
kardiovaskularna, maligne neoplazme, povrede, bolesti centralnog nervnog 
sistema, dijabetes,, reumatizam i drugo, sve su više prisutne u našoj nacional- 
noj patologiji. Nepovoljni činioci životne i radne sredine u največoj meri de- 
terminišu nastanak i visoku razširenost hroničnih obolenja. Značajan broj 
osoba obolelih od hroničnih oboljenja invalidizira se u toku svog radnog života, 
Stoga je osnovni zadatak zdravstvene službe, svih zdravstvenih radnika, a 
posebno lekara opšte medicine, stalan i sistemski rad na prevenciji i suzbijanju 
ovih bolesti, kao i na unapredjenju lečenja i rehabilitacije hroničnih bolesnika. 
To tim pre, što prema rezultatima niza epidemioloških istraživanja preduzetim 
u Jugoslaviji, preko 40 !% stanovništva ima neki dugoročni zdravstveni problem, 
ili hronično oboljenje, oko 14 % ima dugoročno oštećenje i onesposobljenost 
izazvanu hroničnim oboljenjima ili povredama, dok se procent akutnih stanja, 
koja izazivaju ograničenja svakodnevnih aktivnosti, kreće oko 2% celokupnog 
stanovništva. 

Niz epidemioloških istraživanja sprovedenih u raznim područjima i regio- 
nima naše zemlje ukazuju da u stanovništvu kao celini ima toliko nepoznatih 
bolesti i nesposobnosti koliko ih je i poznato. Ovo svakako upućuje na potrebu 
ponovnog razmatranja našeg dosadašnjeg koncepta o bolesti i o stanjima koja 
u kratkom vremenskom periodu mogu dovesti do klinički ispoljenog oboljenja 
i onesposobljenosti. Dalje, upućuje na potrebu stalnog i sistemskog pred uzima- 
nja masovnih epidemioloških i drugih zdravstvenih istraživanja radi ranog 
otkrivanja tih stanja kao i obolelih i onesposobljenih u populaciji kao celini, 
a i radi blagovremenog preduzimanja mera lečenja i rehabilitacije obolelih 
i onesposobljenih, kao i radi izučevanja ekoloških činilaca koji utiču na nasta- 
nak bolesti i onesposobljenosti kako bi se obezbedila njihova prevencija ili 
efikasno suzbijanje. 

U pogledu koriščenja zdravstvene službe, izveštaj ukazuje, da je broj pre- 
gleda (poseta) 5,7 u prošeku po jednom stanovniku godišnje u Jugoslaviji, 
medjutim, postoje velike razlike izmedju pojedinih republika i pokrajina, a 
isto tako i izmedju pojedinih kategorija stanovnika unutar istih područja, 
odnosno regiona unutar jedne veće teritorije. 

Prema rezultatima niza epideinioloških istraživanja, sprovedenih u našoj 
zemlji u poslednjih 10 godina na odgovarajućim regionalnim područjima, 
preko 55% stanovništva koristi zdravstvenu službu jedanput u toku godine 
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dana, dok ostatak od oko 45 % stanovništva koristi četeri petine svih razpolo- 
živih zdravstvenih resursa odredjene regije. Pri tome velja istaći, da nešto 
oko 15 l0/o stanovništva koristi zdravstvenu službu sa 10 i više pregleda godiš- 
nje. Drugim rečima, 15 % stanovništva apsorbuj e više od polovine razpoloživih 
zdravstvenih kapaciteta na definisanim regionalnim područjima. Naš je za- 
datak, da aktivno ispitujemo zdravstveno stanje grupa stanovništva najvećih 
koristnika zdravstvene zaštite i razloge zbog kojih koriste zaštitu da bismo 
otklonili uzroke koji dovode do prekomernog koriščenja. 

Pokazatelji koriščenja bolničke službe od izvanrednog su značaja za plani- 
ranje odgovarajućih bolničkih kapaciteta. Prema rezultatima medjunarodne 
kolaborativne studije o koriščenju zdravstvene zaštite i zdravstvene službe, 
koja je sprovedena v SR Hrvatskoj (Rijeka) i SR Srbija (Banat), svaki deseti 
stanovnik podučja, koja su predstavljala predmet ispitivanja, koristilo je bol- 
ničku službu u toku godine dana. Izučavanje razloga za hospitalizaciju pruža 
nam izvanredne elemente na osnovu kojih se može pristupiti racionalnijem i 
boljem planiranju bolničkih kapaciteta. Činjenica je takodjer da pored za- 
dovoljavajućih pokazatelja za prosječno koriščenje zdravstvene službe, neki 
pokazatelji za odredjene vidove zaštite su ispod svakog minumuma. Tu pre 
svega mislimo na visok procenat porodjaja bez stručne pomoći, značajan pro- 
cenat umrlih bez prethodnog lekarskog tretmana i utvrdjene dijagnoze, slab 
obuhvat trudnica dispanzerskim radom, mali obuhvat sistemskim i kontrolnim 
pregledima radnika koji rade na ugroženim radnim mestima, i slično. Ovi su 
pokazatelji naročito izraženi u nekim područjima zemlje. 

Posmatranjem podataka o trendovima koriščenja kapaciteta zdravstvene 
službe u Jugoslaviji uočava se povećanje nepotrebnog opterećenja specijalistič- 
ke službe. Ovo je posledica odsustva vod jenja adekvatne politike u speciali- 
zaciji zdravstvenih kadrova i posledica odsustva racionalne i adekvatne po dele 
rada izmedju lekara opšte medicine i specijalističke službe. Moramo reafir- 
misati mesto i ulogu lekara opšte medicine, mesto i ulogu dispanzerskog 
metoda rada u zaštiti zdravlja stanovništva i tako dogovorene stavove ugradji- 
vati u praksu savremene zdravstvene zaštite. 

Prema rezultatima medjunarodne komparativne studije sprovodene u SR 
Hrvatskoj i SR Srbiji naša zemlja je u pogledu potrošnje lekova na pos- 
lednjem mestu medju nekim zemljama Evrope, Severne Amerike i Kanade. 
Potrošnja lekova u SFRJ raste iz godine u godinu i sve više opterećuje i onako 
ograničene fondove osiguranja namenjene za zdravstvenu zaštitu. Porast mreže 
zdravstvenih ustanova i njihova bolja teritorijalna rasporedjenost, porast bro- 
ja zdravstvenih radnika svih profila, bolja dostupnost i pristupačnost zdrav- 
stvene službe stanovništva, promene u unapredjenju stavova stanovništva 
prema sopstvenom zdravlju i zdravlju svoje porodice, unapredjenje naših sa- 
znanja o potrebi preduzimanja istraživanja radi otkrivanja bolesti i nesposob- 
nosti u populaciji kao celini, utiču i na povećanje stope koriščenja zdravstvene 
službe i stope koriščenja lekova. Takvi trendovi nastaviće se i u narednim 
godinama. Medjutim, ogroman je arsenal mera racionalizacije i efikasnijeg 
koriščenja ove komponente zdravstvene potrošnje. 

U pogledu mesta i medjuodnosa zdravstva i društva, izveštaj takodje uka- 
zuje na niz pitanja koja zajedničkim snagama treba, da definišemo najefikas- 
nije i najracionalnije, i rešavamo u skladu sa samoupravnim principima, po- 
trebama i mogućnostima društvene zajednice. 
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Plansko i sistematsko praćenje situacije, dogovaranje, zauzimanje zajed- 
ničkih stavova u izgradnji jedinstvene i efikasne koncepcije po svim osnovnim 
pitanjima zdravstvene zaštite stanovništva, ima jednu od najznačajnijih mesta. 
U tome smatramo, da isto tako sva ostala pitanja i elementi od značaja za 
formulisanje zdravstvene politike na nivoima interesnih zajednica osiguranja, 
širih zdravstvenih regiona, republika, pokrajina ili na federalnom nivou, za 
donošenje planova i zdravstvenih programa, tj. u odredjivanju zdravstvenih 
prioriteta, ima ogromnog značaja. Pri tome moramo i dalje stalno usavršavati 
i unapredjivati statističko-informacioni sistem, proširivati naučnoistraživačku 
delatnost u našem stanovništvu i podizati analitiku na viši nivo, što bi sve 
zajedno bilo efikasno oružje za unapredjenje zdravstvene zaštite stanovništva 
naše zemlje. 

Na kraju se još jednom zahvaljujemo na pažnji i pozivu da prisustvujemo 
i učestvujemo u ovoj značajnoj debati uz obavezu da kao jedni od učesnika 
u pripremi ovog materijala, damo nužna objašnjenja i odgovore na neka ne- 
dovoljenjo razjašnjena poglavja i pitanja iz izveštaja o zdravstvenom stanju 
naroda. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Ali želi poročevalec odbora za zdrav- 
stvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora poslanec dr. Adolf Drolc še kaj 
dodati k poročilu odbora? Ne želi. Pričenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? 
Besedo ima poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Imam pripombo k strani 23, kjer so izhodišča in 
predvideni srednjeročni razvoj zdravstvenega varstva. Ni mi jasna druga alinea 
kjer je rečeno, da se je močno povečala potreba po zdravstvenih kadrih z uvedbo 
petdnevnega delovnika, ker zaradi smotrnega poteka dela ne morejo dežur- 
stva nadomestiti delo v turnusih. Ce govorimo o petdnevnem delovniku, še 
vedno ne govorimo o kakem dežurstvu. Dežurstvo je pač dežurstvo, to je takrat, 
ko delovne organizacije ne delajo, če je pa prosta sobota, se pa ta mora 
tako ali tako nadomestiti. 

Nadalje imam pripombo k peti alinei, kjer je rečeno, da je vedno večja 
udeležba ženske delovne sile v zdravstveni službi, kar zahteva večje število 
zaposlenih. Oprostite mi, če bom rekla, da se to lahko razume na več načinov. 
Tako med drugim tudi tako, da če bi bila to moška delovna sila, bi več 
napravila kot ženska. To je torej nerazumljivo formulirano. Upam pa, da je to 
mišljeno glede na specifičnost ženske delovne sile —■ gre za porodniške dopuste, 
nego otroka itd. Upam, da je to mišljeno tako, ker je sicer to precej nerazum- 
ljivo. 

Končno pa je v zadnji alinei rečeno, da večje zahteve in potrebe po šte- 
vilčnem povečanju zdravstvenih kadrov pogojuje rastoča zahtevnost prebi- 
valstva po kvalitetnejšem zdravstvenem varstvu. Morda bi bilo bolje reči po 
razsežnosti ali obilnejšem kot pa kvalitetnejšem, kar mora že tako ali tako biti. 
Tu je najbrž mišljenja obsežnejša specifična služba in podobno. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne, bi prosil docenta dr. Kastelica, da odgovori na postavljena vprašanja. 

Dr. Ivan Kastelic: Glede delovne dobe 35 let za ženske in 40 let 
za moške moram reči, da to ni naša zamisel. Ko se je to pripravljajo, se je 
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upoštevalo to, kar so izračunali tako v ZDA kot v Moskvi, upoštevajoč zlasti 
terensko delo. 

Kar pa zadeva 5-dnevni delovnik v tednu, pa si prizadevamo, da tega 
ne bi nadomeščali z dežurstvi. Je pa na vsak način tu potrebnih več ljudi. 
Treba je torej dobiti rezerve, se pravi nove zdravnike in nove moči. Sicer pa so 
to izhodišča, ki veljajo v evropskem merilu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi še kdo besedo? Besedo 
ima poslanec Boris Filli. 

Boris Filli: Ali so potem tudi že normativi, ki ste jih lansko leto 
izdali, računani na tej osnovi, ker je to> namreč bistvena značilnost teh nor- 
mativov? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima dr. Borut Rus. 

Dr. Borut Rus: Na strani 24 je rečeno, da bi leta 1975 prišel en 
zdravnik splošne medicine na 2500 prebivalcev, nujno pa je čimprej doseči 
številčni odnos en zdravnik na 2000 prebivalcev. Ali to pomeni, da je ta 
normativ, če je kader na razpolago, že optimalen za sedanje stanje ah pa je to 
odmaknjeno na daljši čas in pogojeno s financiranjem zdravstvenega zava- 
rovanja? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? Ce ne, 
prosim dr. Kastelica, da odgovori na pripombo dr. Rusa. 

Dr. Ivan Kastelic: Ker se govori o povprečjih, potem mora biti 
nekje več, drugje manj. Ker pa je tendenca navzdol, si je treba prizadevati, 
da čimprej dosežemo, da bo manjše število prebivalcev prišlo na enega zdrav- 
nika. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker se 
nihče več ne javlja k besedi, končujem razpravo. 

Na podlagi predloženih gradiv in današnje razprave lahko ugotovim, 
da socialno-zdravstveni zbor sprejema predloženi informaciji in pozitivno oce- 
njuje delo in prizadevanja predlagateljev. 

Socialno-zdravstveni zbor posebej podpira v informaciji, ki obravnava 
zdravstveno stanje v SR Sloveniji, predvidene prioritetne naloge ter se za- 
vzema za čimbolj dosledno realizacijo teh nalog. Predložena informacija z 
mnenji in pripombami, danimi za dopolnitev na seji pristojnega odbora ter 
zbora, predstavlja osnovo za opredelitev ciljev na področju zdravstva in pri- 
pomoček pri oblikovanju zdravstvene politike v republiki in v posameznih 
regijah ter osnovno za planiranje oziroma izdelavo programov zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji. 

Zbor ocenjuje, da so takšne publikacije neobhodno potrebne za konti- 
nuirano spremljanje zdravstvenega stanja v republiki in federaciji ter da naj 
služijo kot osnova za ocenjevanje doseženih rezultatov na področju zdrav- 
stvenega stanja prebivalstva in za sprejemanje ustreznih ukrepov za progra- 
miranje zdravstvene dejavnosti. 
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Navedeno mnenje ter pripombe, dane na današnji seji zbora, bom po- 
sredoval republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo ter za- 
vodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo kot tudi zveznemu zavodu za 
zdravstveno varstvo. 

Se strinjate s predlagano ugotovitvijo? (Ne.) Ima kdo kako pripombo? 
(Ne.) Ce ne, menim, da se s predlagano ugotovitvijo in z mnenjem strinjate. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega r e d a , to je na volitev delegacije 
našega zbora, ki se bo udeležila proslave 30-letnice prvega zasedanja SNOS 
v Črnomlju. 

19. februarja leta 1944 se je sestal na svoje prvo zasedanje Slovenski na- 
rodnoosvobodilni svet. K svojemu prvemu zasedanju je bil na osvobojenem 
ozemlju Bele krajine v Črnomlju sklican prvi resnično ljudski predstavniški 
organ, demokratično izvoljen na zboru odposlancev slovenskega naroda v Ko- 
čevju. Letos praznujemo 30-letnico tega zgodovinskega dogodka s proslavo, ki bo 
19. februarja v Črnomlju, v zgodovinski dvorani kulturnega doma. Te proslave 
se bodo poleg takratnih članov SNOS udeležile tudi delegacije zborov naše 
skupščine, družbenopolitičnih organizacij in pomembnejših republiških ustanov 
skupaj z delegacijami obeh belokranjskih občin. 

Ker naj bi naš zbor poslal na to proslavo svojo 3-člansko delegacijo, 
predlagam, da v to delegacijo izvolimo poslance: Slavka Osredkarja, Anico 
Okršlar in dr. Ivana Kopača. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog, da delegacijo našega 
zbora na tej proslavi sestavljajo poslanci Slavko Osredkar, Anica Okršlar in 
dr. Ivan Kopač. 

S tem je dnevni red izčrpan in končujem sejo socialno-zdravstvenega 
zbora. 

(Seja je bila končana ob 16.30.) 
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50. seja 

(28. februarja 1974) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 10.30. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Začenjam. 50. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socialistične 

republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 168. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in 54. člena poslovnika socialno-zdravstvenega zbora. 

Odsotnost z današnje seje sta opravičila poslanca: Miroslav Kosi in dr. 
Emond Kovačič. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na današnjo sejo so bili povabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, 

dr. Aleksandra Kornhauser, podpredsednica izvršega sveta, republiška kon- 
ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, predstavnik skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, 
skupnost zdravstvenih delovnih organizacij )SR Slovenije, klinične bolnice 
Ljubljana, zveza skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
SR Slovenije, Jože Piano, glavni sekretar Zveze skupnosti zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja SR Slovenije, republiški medicinski svet in 
Slovensko zdravniško društvo. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi o posameznih 
točkah dnevnega reda. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje zbora; 
2. predlog ustave Socialistične republike Slovenije; 
3. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike 

Slovenije; 
4. poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani s pred- 

logom dopolnilnega finančnega načrta (informacija); 
5. poslanska vprašanja; 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ker pripomb in dopolni- 

tev ni, ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
15 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
49. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli s sklicem za današnjo sejo. Ima kdo kakšno 
pripombo k predloženemu zapisniku? (Ne.) Ker pripomb ni, ugotavljam, da 
je zbor soglasno sprejel zapisnik 49. seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je obravnavo predlo- 
ga ustave SR Slovenije. 

To točko bomo lahko obravnavali šele tedaj, ko bomo prejeli sklep repu- 
bliškega zbora, s katerim bo ta zbor določil besedilo predloga ustave Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega r e d a , to je na predlog ustavnega 
zakona za izvedbo ustave SR Slovenije. 

Obveščam vas, da smo se predsedniki zborov delovnih skupnosti dogo- 
vorih s predsednikom republiškega zbora, da bomo na skupni seji obravnavah 
predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 
Na skupni seji republiškega zbora in zborov delovnih skupnosti, ki bo popoldne 
predvidoma ob 16. uri, bomo poslušali obrazložitev ustavnega zakona, ki jo 
bo dal predsednik komisije za pripravo ustavnega zakona dr. France Hoče- 
var. Po tem ekspozeju bomo skupaj z ostalimi zbori razpravljali o predlogu 
ustavnega zakona ter nato v ločenem glasovanju o njem tudi odločali. 

Zato prehajam na naslednjo 4. točko dnevnega reda, to je na 
poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani s predlogom 
dopolnilnega finančnega načrta. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevno poročilo, 
ki so ga skupščini Slovenije predložile klinične bolnišnice v Ljubljani, ter 
mnenje odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Ali želi predstavnik kliničnih bolnišnic še ustno obrazložiti predloženo 
poročilo? Ne želi. Ah želi predstavnik izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za zdravstvo in socialno varstvo dr. Anton Fazarinc posredovati mnenje 
izvršnega sveta k predloženemu poročilu? Besedo ima republiški sekretar 
za zdravstveno in socialno varstvo in član izvršnega sveta dr. Anton Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V zvezi s predloženim poročilom bi povedal naslednje. 

Poročilo smo obravnavah v republiškem sekretariatu za zdravstvo in soci- 
alno varstvo in prav tako je bilo obravnavano v republiškem sekretariatu 
za finance. Zaenkrat izvršni svet o tem poročilu še ni razpravljal. V doseda- 
njih razgovorih je bilo ugotovljeno, da je ta podražitev utemeljena s podra- 
žitvijo gradbenega, inštalacijskega in vseh drugih materialov. Drugič, da 
predstavlja dodatna obveznost, ki je s tem nastala za republiški proračun, 
v bistvu novo finančno obveznost, ki ni bila zajeta ob oblikovanju resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju Slovenije. Tretjič, da predstavlja ta nova 
obveznost v bistvu sestavni del tistih republiških obveznosti, ki naj bi se z 
družbenim dogovorom prenesle na samoupravne interesne skupnosti. 

Ker družbeni dogovor o prenosu na samoupravne interesne skupnosti še ni 
sprejet in ker je o tem družbenem dogovoru še precej ali vsaj določeno šte- 
vilo odprtih problemov, predlagam, da o tem poročilu razpravljate, vendar da se 
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razprava o njem danes ne konča. O tem vprašanju bo namreč tekla razprava tudi 
v sekretariatih. Prosim, da bi vsa mnenja, ki bodo dana na današnji razpravi, 
posredovali sekretariatu za zdravstvo oziroma izvršnemu svetu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poročevalec odbora za zdrav- 
stvo in zdravstveno zavarovanje poslanec dr. Srečko Košuta še ustno dopolniti 
poročilo odbora? Ne želi. Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? Besedo 
ima poslanka Anica Okršlar! 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš zbor je obravnaval poročilo o gradnji kliničnega centra 28. maja 1973. 
To poročilo je naš zbor, kot tudi vsa druga pristojna skupščinska telesa, ugod- 
no ocenilo. Zlasti je bilo ugodno ocenjeno to, kar je bilo navedeno v poročilu. 
Citiram,: »Podražitve v letu 1972 niso ugotovili, saj so vsi izvajalci izvajali 
dela v okviru pogodbenih cen. Izvajalec instalacijskih del IMP Ljubljana je 
sicer zahteval povišanje s pogodbo določenih cen, vendar arbitražna komisija 
njegovega zahtevka v celoti ni sprejela. Glede na zvezne predpise o maksi- 
miranju cen na ravni iz decembra 1972. leta vsaj nekaj mesecev v letu 1973 ni 
mogoče pričakovati podražitev. Ce bo do podražitve vendarle prišlo, bo investi- 
tor skušal to podražitev kompenzirati z dodatnimi racionalizacijskimi ukrepi, 
v skrajnem primeru tudi z odložitvijo nekaterih del, zaradi katerih funkcional- 
nost objekta ne bi bila bistveno prizadeta.« 

Prav tako je naš odbor ugodno ocenil tudi dejstvo, da niso podražitve 
predvidene. Kolikor pa bi bile, bodo storjeni vsi koraki, da se takšna situa- 
cija prepreči. 

Iz današnjega poročila je razvidno, da si je klinični center zelo prizadeval, 
da do podražitev ne bi prišlo in storil vse, da bi uveljavil racionalnost pri 
gradnji. V poročilu je tudi navedeno, da dela v letu 1973 niso tako napredovala, 
kot bi bilo zaželeno oziroma kot to predvideva program. Ni mi jasno, zakaj 
potem vsa prizadevanja, če dela niso tako napredovala, kot bi morala in zakaj 
kljub temu take podražitve. Ni mi tudi jasno, zakaj o tem nismo bih sproti 
seznanjeni. Tako smo zdaj pred dejstvom, da mora plačati te primanjkljaje, ki 
so nastali zaradi podražitev, skupnost zdravstvenega zavarovanja. 

Lani smo prav tako obravnavali poročilo skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja, ki je bilo zelo ugodno ocenjeno. Na koncu leta pa se pokaže, da ima 
ljubljanska regija naenkrat 8 milijard starih dinarjev izgube, ki jo je treba 
kriti. 

Na drugi strani pa slišimo, da imajo druge skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev suficit. Na primer v Mariboru so dali precej sredstev osnovni 
zdravstveni službi. V resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 smo sprejeli sklep, da bomo v 
tem letu tudi pospešili razvoj osnovne zdravstvene službe oziroma jo sanirali, 
saj osnovna zdravstvena služba zelo stagnira. Na kakšen način bo to omogočeno, 
ker se zdaj vse investicije prenašajo na samoupravne interesne skupnosti? 
Spet omenjam ljubljansko regijo, kjer je osnovna zdravstvena služba zelo 
deficitna, saj je treba samo v Ljubljani povečati tri ali štiri zdravstvene do- 
move. 

Od kod sredstva in kako bomo začrtano politiko, ki smo jo v letošnjem letu 
sprejeli na področju osnovne zdravstvene službe, lahko' tudi izvajali? Kar pa 
zadeva zapadle obveznosti glede financiranja gradnje kliničnega centra, so bili 
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točno določeni partnerji, ki bodo financirali klinični center. Menim, da ne more 
biti nobenega vprašanja glede plačila zapadlih obveznosti. Iz poročila je raz- 
vidno, da znašajo te obveznosti približno 8 milijard starih dinarjev zaradi 
podražitve do sedaj opravljenih del. 

Torej ne bi smelo obstajati vprašanje, kdo naj izpolni te obveznosti. Treba 
se je držati sporazuma, in to vsi partnerji, se pravi tudi republika, saj je to 
njena zapadla obveznost. 

Iz poročila ni točno razvidno, ali bo mogoče dograditi klinični center 
oziroma določene objekte. Tudi za te objekte bi bilo potrebno še toliko in to- 
liko sredstev. Ni mi pa še jasno, kako bo z novimi obveznostmi. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Ali želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Matija Malešič! 

Matija Malešič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko govorimo o poročilu o gradnji in financiranju kliničnega centra, je, mislim, 
prav, da posvetimo nekaj besed tudi nekaterim dokumentom, na podlagi katerih 
je bila zasnovana takšna obveznost republike. Predvsem imam v mislih druž- 
beni dogovor o gradnji bolnišnic v SR Sloveniji za obdobje od leta 1971 do leta 
1976. Želim se vrniti nekoliko nazaj, kajti s tem, ko prenaša republika obvez- 
nosti za investicije na interesne skupnosti, nastaja popolnoma nova situacija. 
Nova situacija nastaja namreč zato, ker se postavlja vprašanje, ali dokumenti, 
ki smo jih sprejeli za daljše obdobje, konkretno za obdobje od leta 1971 do 
1976, še veljajo in ali obvezujejo interesne skupnosti v primeru, če bodo te 
obveznosti prevzele. Na več sestankih in tudi zadnjič na zboru delegatov zveze 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja smo slišali razlago, da s tem prenosom 
ti dokumenti prenehajo veljati. To se pravi, da preneha veljati prioriteta in da 
se vzpostavljajo popolnoma novi odnosi. To pomeni, da smo z razpravo tam, 
kjer smo bili v letu 1971, ko smo začeli razpravljati o sanaciji in o gradnji neka- 
terih bolnišničnih objektov. Strinjam se s tovarišem sekretarjem, da zaradi teh 
nerazčiščenih vprašanj danes verjetno razprave ne bomo končali, ker je eno 
bistvenih vprašanj, kako nadaljevati gradnjo in na kakšen način urediti pre- 
nos republiških obveznosti na samoupravne interesne skupnosti. 

Zlasti moram opozoriti, da s tem prenosom zelo kasnimo. Družbeni dogovor 
o prenosu investicijskih obveznosti na samoupravne interesne skupnosti smo 
dobili komaj pred kratkim. Vemo, da teče začasno financiranje skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja do konca marca in da moramo imeti do tega roka pri- 
pravljene vse nove finančne instrumente za leto 1974. Prenos obveznosti repu- 
blike na samoupravne interesne skupnosti pomeni, da moramo tudi za te, pre- 
nesene obveznosti zagotoviti dodatna sredstva. Dodatna sredstva pa lahko zago- 
tovimo samo s samoupravnimi sporazumi s sleherno organizacijo združenega 
dela. To ni majhna naloga in je vprašanje, če bo ta solidarnostna akcija uspela 
tudi v vseh skupnostih. Pojavljajo se namreč nekateri pomisleki in celo že sklepi 
nekaterih skupnosti, da se s tako solidarnostno akcijo oziroma z zbiranjem 
sredstev ne strinjajo. 

Ce v vseh devetih skupnostih zdravstvenega zavarovanja ta prenos ne bo 
sprejet, potem seveda ne morejo računati s takšnim prelivanjem sredstev. Po 
mojem je v veliki meri ogrožena nadaljnja gradnja vseh tistih objektov, za 
katere smo bili domenjeni in ki so bili na prioritetnih listah družbenega dogo- 
vora za gradnjo in sanacijo bolnic v obdobju 1971 do 1976. 
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V skupnostih zdravstvenega zavarovanja se zavedamo, da bo treba na nek 
način zbrati sredstva. Kot sem že dejal, je edina pot samoupravno sporazume- 
vanje, čeprav to pomeni dodatne obveznosti in dodatno obremenitev gospo- 
darstva. Zaradi tega smo v skupnostih zdravstvenega zavarovanja in pri zvezi 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja zavzeli stališče, da mora sekretariat za 
finance oziroma izvršni svet hkrati pripraviti predlog in pregled, kaj to pomeni 
kot obremenitev za organizacije združenega dela. Ce to res pomeni razbreme- 
nitev proračuna za te namene oziroma zaradi tega tudi manjšo obremenitev 
na račun družbenopolitične skupnosti, potem si upamo izpeljati to akcijo. Če 
pa to pomeni dodatno obremenitev, po nekih računih poprečno 0,5—0,6 "/<> v 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja, potem je uspeh te akcije dvomljiv. 

In končno še ugotovitev, da republika prenaša ne samo tiste obveznosti, 
ki bodo zapadle v plačilo od leta 1974 naprej, marveč tudi tiste zapadle obveza 
nosti, ki niso bile plačane. Konkretno imam v .mislih mariborsko bolnišnico, 
kjer znaša obveznost za letošnje leto 400 milijonov, zapadla obveznost iz let 
1972 in 1973 pa nad milijardo 600 000 dinarjev. Zato se mi zdi, da je to vpra- 
šanje, tudi če bo prenos opravljen, zelo, zelo dvomljivo. Namreč, ali je mogoče 
prenašati tudi tiste obveznosti, ki so že zapadle v izplačilo, jih pa republika iz 
tega ali iz drugega razloga ni mogla poravnati? 

Opozarjam na situacijo, ki utegne nastati, če v najkrajšem času teh vpra- 
šanj ne rešimo. Če zamudimo rok 30. marec, potem mislim, da se v delovnih 
organizacijah nimamo kaj dosti več pogovarjati. Zato je" tudi zelo vprašljivo, 
ali bomo te objekte sploh lahko v dogovorjenih rokih zgradili. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec Milan Razdevšek. 

Milan Razdevšek: Tovarišice in tovariši poslanci, spoštovano pred- 
sedstvo! Menim, da je s prenosom starih obveznosti republike na samoupravne 
interesne skupnosti nastala nova situacija in da ne smemo sedaj ponovno 
delati napak, ki smo jih mogoče zagrešili tedaj, ko smo obravnavali vprašanje 
financiranja bolnišnične dejavnosti v letu 1971. 

Mislim, da je potrebno, in nihče ni proti temu, da skupno prispevamo 
sredstva za gradnjo kliničnega centra, saj je to vseslovenska institucija. Menim, 
da glede tega ni nobenih odporov. Na koroškem območju menimo, da je prav 
tako treba podpreti gradnjo mariborske bolnišnice. Ne razumemo pa, kako je 
mogoče, da kroži sedaj po skupnostih zdravstvenega zavarovanja neka lista, kjer 
so obravnavane republiške obveznosti pri gradnji kliničnih bolnic. Na tej listi 
so namreč poleg kliničnega centra in mariborske bolnišnice navedene še neka- 
tere druge bolnišnice v Sloveniji. Niso pa upoštevane tudi druge bolnišnice, kot 
npr. bolnišnica v Slovenj Gradcu, glede katere sem že postavil poslansko vpra- 
šanje na predzadnjem zasedanju socialno-zdravstvenega zbora. Dobil sem sicer 
odgovor, vendar z njim ne morem biti zadovoljen, ker je popolnoma formalen. 
Nisem dobil odgovora na bistvo vprašanja, ki je, zakaj je izpadla tudi ta bol- 
nišnica iz republiške rang liste. Splošno je znano, da smo sredi investicijske 
gradnje in nihče nam še ni povedal, zakaj nismo na tej listi in v čem ne izpol- 
njujemo pogojev. Zato s takim odgovorom ne moremo biti zadovoljni. Tako 
mislim ■— in to so želje in zahteve vseh delavcev v koroškem območju — če 
hočemo, da bomo sklenili ta samoupravni sporazum oziroma dogovor o inve- 
sticijah v zdravstvu, da se moramo le nekoliko pravičneje pogovarjati. Bremena 
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je treba pravilneje razdeljevati in upoštevati tudi druge bolnišnice in ne samo 
nekaterih. Menim, da imajo klinični center in mogoče nekatere večje insti- 
tucije, kot je zlasti mariborska bolnišnica, določene prednosti. Seveda je treba 
pri ostalih bolnišnicah prav tako upoštevati njihove potrebe po investicijah. 
Nemogoče je namreč, da bi sami financirali lastno bolnišnico, poleg tega pa še 
vse druge bolnišnice. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Boris Filli. 

Boris Filli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Samo 
nekaj besed kot prispevek k tej diskusiji. 

Vsi smo bili prisotni, ko smo sprejemali dogovore, o katerih je bilo prej 
govora. Mogoče je, da so bile pri tem storjene tudi napake. Ta možnost obstaja 
zato, ker nimamo nobene trdne baze. O tem govorimo že pet let. Govorimo, da 
nimamo nobenega pravega načrta za razvoj hospitalnega zdravstva v Sloveniji, 
in dejansko ga tudi nimamo. Posledica tega je, da gremo po samoupravni poti 
sicer naprej, vendar dokaj neurejeno, kar prav gotovo ni v korist razvoju zdrav- 
stvene službe na našem območju. Menim, da bi moral sekretariat čimprej pri- 
praviti plan razvoja hospitalne službe Slovenije. Ni namreč dovolj, če te plane 
izdelamo samo za posamezne regije za neko daljše obdobje, marveč bi moral 
obstajati celovit načrt za vsa območja. 

Kar zadeva vprašanje financiranja in gradnje kliničnega centra in plačila 
zapadlih obveznosti, ki so bile sprejete z dogovorom, bi dejal tole: zame ni 
nobenega dvoma, kar se tiče starih obveznosti. To so republiške obveznosti in 
republika naj jih pošteno poravna. Ce je bila obveznost dana do današnjega dne, 
naj se tudi izteče v tem roku. Mislim, da je to osnova pravne varnosti, brez 
katere lahko propadejo še druge pravne kvalitete. 

Če imamo dogovor, ki naj bi veljal za določeno vrsto let, bi moral prav 
toliko časa veljati, sicer bomo lahko postavili na glavo tisto, za kar smo si toliko 
časa prizadevali. To niso majhne stvari. Tu gre za gradnjo določenih institucij, 
ki so vse za nas izredno pomembne. In če jih ne bomo izpeljali ali če jih ne 
bomo pravočasno začeli, se nam lahko kasneje pokaže velikanska škoda. 

Ce imamo dogovor, lahko gradimo našo politiko prav tako naprej, četudi 
ima republika letos še iste obveznosti, pa jih prenese do konca 1974. leta. Mi- 
slim, da hitrost prenosa republiških obveznosti na interesne sfere ni tako zelo 
upravičena, kot bi jo hoteli prikazati. 

O tem se veliko govori. Lahko izrečem samo to upanje, da naši predstav- 
niki ne bodo priporočili takega sklepa, ki bi bil preuranjen in bi povzročil 
škodo, ki jo bomo občutili še vrsto let. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima Jože Piano, glavni sekre- 
tar zveze skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja SR 
Slovenije. 

Jože Piano: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da drži ugotovitev 
tovariša sekretarja, da je razprava o financiranju podražitev v kliničnem cen- 
tru pravzaprav šele odprla razpravo o celotnem prenosu republiških obveznosti 
na samoupravne interesne skupnosti. Naša današnja razprava je torej začetek 
celotne razprave, saj je financiranje podražitve kliničnega centra pravzaprav 
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del celotnih sredstev, ki naj bi bila prenesena na samoupravne interesne 
skupnosti. 

Kot veste, sem na zadnji seji zbora omenil 15 700 000 starih din, v katerih 
je zajeta podražitev kliničnega centra s približno 2 milijardi 200 milijonov din. 
Rad bi vas seznami'— in mislim, da sem to dolžan — s sklepi izredne skupščine 
zveze skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja Slovenije, 
ki je bila v ponedeljek dne 25. februarja. Ti sklepi se seveda ne nanašajo zgolj 
na financiranje gradnje kliničnega centra, marveč na celoten prenos repu- 
bliških obveznosti na samoupravne interesne skupnosti. 

Republiški sekretariat za finance je 20. 2. 1974 predložil osnutek družbenega 
dogovora o prenosu investicijskih obveznosti za naložbe na področju družbenih 
dejavnosti na samoupravne interesne skupnosti v letu 1974. Naša skupščina 
meni, da smo tudi glede tega vprašanja v veliki zamudi in zato ne bo mogoče 
zajeti v samoupravnih sporazumih še teh dodatnih obveznosti, marveč bo treba 
za to izpeljati poseben postopek samoupravnega sporazumevanja. 

Pri prenosu teh obveznosti se pojavljajo mnoga načelna vprašanja: 
a) Skupščina ponovno izraža svojo pripravljenost, da predloži zavarovancem 

in zdravstvenim delavcem sklenitev družbenega dogovora, s katerimi bi prevzeli 
obveznosti SR Slovenije ne le na investicijskem področju, temveč tudi glede 
financiranja socialno ogroženih kmetov, financiranja nekaterih zdravstvenih 
dejavnosti na republiški ravni in podobno. 

b) Ob tem hkrati ugotavlja, da predloženi družbeni dogovor zajema le 
investicijske obveznosti, tako da iz njega ni mogoče razbrati celotnih obvez- 
nosti skupnosti. 

c) Skupščina bo ta osnutek sicer predložila v razpravo skupnostim, vendar 
sodi, da kljub temu le-te ne bodo mogle programirati celovitih sredstev za pre- 
nesene obveznosti, ker ta družbeni dogovor zajema le investicije. To pa hkrati 
pomeni ponoven odlog za programiranje teh obveznosti. 

č) Skupščina tudi ugotavlja, da ni ustreženo njeni zahtevi, ki jo je naslo- 
vila na republiški sekretariat za finance, naj ta družbeni dogovor izrecno pred- 
vidi zmanjšanje obveznosti organizacij združenega dela do republiškega pro- 
računa zaradi prenosa obveznosti, temveč da se družbeni dogovor omejuje na 
vse presplošno formulacijo o dvigu dovoljene porabe v letu 1974 (v zadnjem 
odstavku 2. člena tega družbenega dogovora). To — po mnenju skupščine — 
ne zagotavlja dovolj argumentov za razpravo v organizacijah združenega dela 
glede dodatnih sredstev za prenesene obveznosti. 

d) Skupščina tudi sodi, da je prevzem obveznosti mogoč le v primeru, če 
bodo sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi, kar pomeni, da odgovornost za 
nadaljevanje začetih investicij in vseh tistih, ki bi morale steči v letu 1974, ne 
more v celoti zadeti naših skupnosti. 

e) Skupščina sodi, da je nesprejemljivo in da nasprotuje vsem dosedanjim 
dogovorom stališče v tretjem členu tega družbenega dogovora, da bi se investi- 
cije v klinični center, gre samo za podražitve, v onkološki inštitut, v medicin- 
sko fakulteto in v splošno bolnico Koper v višini 6 milijard 800 milijonov sta- 
rih din financirale iz programskih sredstev skupnosti, ker gre za prenesene 
obveznosti SR Slovenije, ki niso nove obveznosti, temveč stare obveznosti, ki 
jih je republika že imela in jih kot take tudi prenaša. 

f) Skupščina v celoti odklanja, da bi prevzela zapadle neizpolnjene obvez- 
nosti SR Slovenije iz preteklih let. 
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To so sklepi naše skupščine, ki so seveda — rekel bi — fazni sklepi, ker smo 
o tem pravzaprav šele sedaj začeli razpravo. 

Rad bi vas informiral, da je verjetno razprava o prenosu teh obveznosti v 
bistvu nek solidarnostni izpit na slovenski ravni, verjetno nekakšen zrelostni 
izpit naših skupnosti. Prav v ta namen smo ustanovili komisijo devetih samo- 
upravnih predstavnikov teh skupnosti, da bi bili dialogi o večji ali manjši po- 
trebnosti ali upravičenosti posameznih investicij na posameznh območjih iz- 
peljani po samoupravni poti in na podlagi samoupravnega dogovora. 

Pred štirimi leti sem na tem mestu v imenu izvršnega sveta zagovarjal 
predlog družbenega dogovora o gradnji bolnišnic v Sloveniji. Mislim, da sem 
zato še posebno dolžan povedati naslednje: 

1. da smo ta družbeni dogovor oblikovah na konceptu gradnje bolnišnic v 
Sloveniji: 

2. mislim, da dogovorov ne moremo spreminjati od danes do jutri, kajti to 
so dogovori, v katere je sedaj že vloženih približno 70 milijard din. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Rado Po- 
lj anšek. 

Dr. Rado Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V poročilu o gradnji in financiranju kliničnega centra je omenjeno 
sodelovanje z onkološkim inštitutom in njegova nadaljnja graditev. Ni pa 
omenjen finančni plan niti ni omenjena finančna konstrukcija nadaljnje gradnje 
onkološkega inštituta. Z zakonom o gradnji onkološkega inštituta iz leta 1971 
je bilo določeno, da onkološki inštitut gradi obsevalni terapevtski objekt, tako 
imenovani TRT objekt in adaptira interno kliniko. 40 °/o je z zakonom zagotovila 
republika, za ostalih 6 0 " 1t pa bodo sklenjeni sporazumi. Zaradi spremembe loka- 
cije onkološkega inštituta je ta pristal na lokacijo na levem bregu Ljubljanice. 
Zaradi spremembe prvotnega projekta novega onkološkega inštituta je le-ta 
pristal tudi na zmanjšano investicijo in začel adaptirati interno kliniko. Adap- 
tiral jo je s svojimi sredstvi, s 50 milijoni dinarjev iz sklada, ki so ga darovali 
prebivalci Slovenije. Republika je obljubila, da bo ta denar vrnila. 

Interna klinika je adaptirana. Delo v njej se je začelo v letu 1973. Začeto 
je delo za čiščenje terena in zidavo TRT objekta. Za nadaljnjo gradnjo nam 
pripadajo sredstva v letu 1974. Iz nerazporejenih sredstev smo do sedaj dobili 
560 tisoč za nadaljnjo izdelavo projektov in 540 tisoč za pripravo terena. Po 
finančnem planu je v letu 1974 potrebnih še 35 157 dinarjev. Gradnja onkolo- 
škega inštituta je v teku in bi brez teh sredstev zastala. 

Aparatura, to je linearni akcelerator, ki je naročen spet na račun sredstev 
sklada, stane približno 10 milijonov novih dinarjev, bo dospel do konca 1974. 
leta. Ce do takrat onkološki inštitut ne bo imel sredstev, da bi spravil pod 
streho to aparaturo, bo ostala v zabojih in naši bolniki bodo brez možnosti, da 
bi jo uporabljali. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Jože Padovan! 

Jože Padovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nekaj stvari ne razumem in bi jih zato poskušal razbistriti z vprašanjem. 

Sprejeli smo zakon in tudi resolucijo o tem, kako naj se razvija zdravstvena 
mreža. Tu smo zajeli bolnice in ob tem povsem pozabili na tisti drugi del 
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zdravstvene mreže, to je na zdravstvene domove. Se danes glede tega nismo 
postavili linije. Po moji oceni smo bili takrat poslanci skoraj v opoziciji do 
izvršnega sveta, ko nam je bila ponuđena taka rešitev financiranja kliničnega 
centra. Osrednje vprašanje je bilo, ali je klinični center republiška zadeva 
ali je ustanova bivšega ljubljanskega okraja in treh skupnosti. V vseh debatah 
in prepričevanjih smo to vprašanje zaključili s sporazumom o financiranju. 
Financiranje in gradnja kliničnega centra je doslej lepo tekla. Sedaj se pa 
pojavlja novo vprašanje. Skupnostim je bil vsiljen, ko ta sporazum še velja, 
sporazum za financiranje podražitev. Kdor se količkaj spozna na gradbene 
elemente, ve, kako so se le-1 i podražili, kot tudi vse ostalo. To je prva po- 
dražitev v zadnjih treh letih in pri tako veliki investiciji, kot je klinični 
center, se ne smemo preveč čuditi tem podražitvam. 

Zato se čudim, da izvršni svet nasprotuje tej investiciji, katere iniciator 
in nosilec je bil. Zato ne razumem, da skupnosti bivšega ljubljanskega okraja 
financirajo svojih 60 !°/o in kolektiv svojo obveznost. Tisti, ki nam je ta sporazum 
predložil, pa se odmika in ne izpolnjuje niti obveznosti za preteklo leto niti 
za tekoče leto. Mislim, da bi moral izvršni svet to stvar izpeljati do konca. 

Se nekaj besed o ponudenem sporazumu o prenosu republiških obvez- 
nosti. V njem so vse stare in neizpolnjene obveznosti in vse tisto, kar naj bi 
bilo obvezno za republiko za letošnje leto. Verjetno bi skupnosti določene 
zadeve iz tega sporazuma lahko prevzele, in bi jih bile dolžne prevzeti, če bi 
se vse to zgodilo pravočasno in konkretno1, se pravi pred začetkom sporazume- 
vanja in s točno definicijo-, katere so te obveznosti in kaj to pomeni v repu- 
bliškem proračunu, ki se bo zaradi tega zmanjšal, ter kje naj se povečajo ob- 
veznosti gospodarstvu skozi vir dohodkov skupnosti. Menim, da je danes, 
ko je v teku ta prenos obveznosti, že prepozno za podpis takega sporazuma. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Ivan Kopač! 

Dr. Ivan Kopač: Tovarišice in tovariši! Mi vsi, in tudi sam osebno, 
smo si pred dvema letoma vneto prizadevali za sanacijo, modernizacijo in raz- 
rešitev naših bolnišnic. Predvsem smo tudi podprli čimprejšnjo dograditev 
kliničnega centra. 

Sedaj so nastopili drugi momenti. V smislu določil ustave in glede načina 
financiranja družbenopolitičnih skupnosti so proračuni že za letos dobili direkti- 
vo, da se čimbolj otresejo vseh drugih obveznosti in da vsebujejo samo to, 
kar je nujno za funkcioniranje državne uprave. To pomeni, da prehajajo 
vse obveznosti na samoupravne interesne skupnosti. Podpredsednica izvršnega 
sveta Aleksandra Kornhauserjeva je v razgovoru z delavci dejala, da se mo- 
ramo pogovarjati ne z direktorji, marveč z delavci, da bodo delavci iz svojega 
žepa, ki je že tako majhen, saj ga povsod gulijo, financirali cinkarno Celje, 
onkološki inštitut, koprsko bolnišnico in še vrsto drugih lokalnih investicij, 
ki niso v tem programu. Ce kvantificiramo vse te republiške in lokalne ob- 
veznosti, s katerimi pritiskamo na delavca, vidimo, da so to strahotne šte- 
vilke. Samo republiške obveznosti po starih cenah iz dveh let nazaj so zelo 
velike. 

Investicijske vrednosti posameznih bolnišnic se gibljejo takole: 20 mili- 
jard na primer za mariborsko bolnišnico, približno 19 milijard za medicinsko 
fakulteto, za onkološki inštitut, in sicer samo za prvo fazo ■— teleradiotera- 
pevtski inštitut 8 milijard, za koprsko bolnišnico 50 milijard, za Novo Gorico 
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približno 12 milijard dinarjev po starih cenah. Potem pridejo še bolnišnice 
kot Slovenj Gradec, ki so ji skromno dali 2 milijardi, dalje ptujska bolnišnica 
2 milijardi za 5 let, celjska bolnišnica nekaj milijard itd. Vse to skupaj znese 
nekaj čez 140 milijard. Če vzamemo samo 20!%>, so to velike obveznosti, ki 
naj bi jih sedaj prenesli na našega ubogega delavca, od Murske Sobote pa do 
Kopra in ga prisilili, da podpiše, da bomo potem lahko zbirali in solidarnostno 
financirali. 

Poleg tega so še lokalne, v okviru interesnih skupnosti zelo potrebne kon- 
kretne investicije, ne samo v bolnišnice. V celjski interesni skupnosti, ki šteje 
30 000 prebivalcev od Brežic pa tja do Velenja, so zelo potrebne in skromne 
zahteve določenih zdravstvenih domov, postajic in tako naprej, ki nujno in 
razne obrtne in zobne ambulante in podobno. Vse to stane težke milijarde. 

Ko smo imeli v celjski regiji prvič neposredno dogovarjanje z delavci 
v proizvodnji, sem se tudi sam angažiral. Šel sem v več delovnih organizacij, 
na primer v cinkarno, železarno Store itd. V delovnih organizacijah smo raz- 
lagah programe našega zdravstvenega varstva za leto 1974, ki smo jih razde- 
lili na a program, kar pomeni normalno funkcioniranje — kot v lanskem 
letu — in b program. Navedli smo tudi finančne projekte in povedali, da je 
za določene naloge toliko in toliko odstotkov več. Ljudi sem moral prepriče- 
vati, da so izglasovali to normalno financiranje. 

Z nekoliko težjim, vendar še z razumevajočim srcem je delavec prisluh- 
nil, da je treba sanirati neko lokalno zadevo, ki ga žuli. Njega ne žuli klinič- 
ni center, njega žuli to, da mora pol leta čakati, ker mu gnije zob, da mora 
čakati pol leta na normalno ordinacijo nekega specialista, denimo ortopeda 
ali psihiatra. Dejali smo, da bomo v b programu zbrali skupaj 1 milijardo 
starih dinarjev za najnujnejše sanacije. Polovica je glasovala. Glede d programa 
pa smo dejali, da je republika prenesla na nas neke obveznosti. Katere so te 
obveznosti? Zgraditi moramo medicinsko fakulteto, ki bo veljala 20 milijard 
dinarjev. To ni obveznost samo za leto 1974. Ta obveznost bo trajala vse dotlej, 
dokler ne bomo zgradili medicinske fakultete v celoti. Investirati moramo v 
onkološki inštitut. Tudi iz naše regije pošiljamo ljudi na obsevanja s kobaltovo 
bombo. Ljudje so rekli, da naj za to investicijo republika poskrbi sredstva, 
kakor ve in zna. Mi iz svojega žepa teh sredstev ne moremo dati, ker so tudi 
sredstva za normalno funkcioniranje osnovnega zdravstva več ali manj ome- 
jena z družbenim dogovorom. Od kod naj torej delavec sofinancira vsa ta 
bremena? Sofinancira lahko samo na račun znižanja standarda. Celjska regija 
ima 150 000 prebivalcev, ki živijo na izrazito nerazvitem območju; to je šmarska 
.občina, Kozjansko, Šentjur, laška občina, brežiška občina itd. Torej naj sred- 
stva jemljemo s teh območij, da bomo lahko nekaj sofinancirali? Skupščina 
naše interesne skupnosti je ugotovila, da ne bo mogoče v daljni bodočnosti 
izogniti se nekim solidarnostnim skladom za naše skupne republiške interese. 
Torej bomo morali seči v žep in dati določena sredstva za gradnjo medicinske 
fakultete. Vendar naj se ta medicinska fakulteta ne gradi samo po želji profe- 
sorjev in arhitektov. Prej naj predložijo projekte, ki naj bodo skromni, 
vendar funkcionalni. Le tako bomo sofinancirali medicinsko fakulteto. 

Naša interesna skupnost je tudi pripravljena sofinancirati teleradiotera- 
pevtski inštitut, kamor pošiljamo rakave bolnike iz vse republike. V nobenem 
primeru pa niso naši ljudje pripravljeni sofinancirati neko drugo institucijo. 
Se na misel jim ne pride, da bi sofinancirali mariborsko bolnišnico ali ptujsko 
ali katerokoli drugo. Naši delavci imajo namreč lokalnih potreb prav toliko, 
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kot jih imajo v kaki drugi regiji, če ne še več. Problem torej ni tako enosta- 
ven. 

Kar pa zadeva klinični center, bi dejal naslednje. Klinični center po novem 
velja nad 50 milijard. Ko smo ga začeli graditi in sprejeli zakon, je stal 42 
milijard. V zakonu jasno piše, da je treba spoštovati investicijski program 
natančno, kot je bil sprejet. Ne verjamem, če res najbolj dosledno spoštujemo 
ta program. Sam sem že večkrat gradil in vem, kako se da kaj napihniti in 
več investirati. Ni tu samo problem cen. Če pa je samo problem cen, potem 
moramo vedeti, da vsaka institucija, vsak zdravstveni dom tudi tekoče inve- 
stira. Imamo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Mi jih imamo nekaj sto 
milijonov. Imamo svojo amortizacijo, imamo svoj poslovni sklad, vendar nihče 
ne upošteva, če so medtem cene porasle. S sredstvi skladov moramo poslovati 
tako, da končamo poslovno leto s pozitivnim rezultatom. Nihče ne upošteva, da 
smo kupili to ali drugo aparaturo. V kliničnem centru pa je tako. Danes se 
pač moramo stabilizirati vsi in stabilizira naj se tudi klinični center. Če je na 
primer v njem 12 najmodernejših rentgenskih aparatov in če ni dovolj rentge- 
nologov, da bi bile te drage aparature ves dan izkoriščene, potem bi bilo 
verjetno prav, da bi jih namesto 12 kupili osem ali pa celo samo štiri. Menim, 
da ne moremo vsako leto odobravati take podražitve. Če je tako, potem moramo 
to priznavati tudi zdravstvenemu domu Horjul iz tistih sredstev, ki jih inve- 
stira, in vsakemu drugemu inštitutu. Odločno sem proti temu, da se kar avto- 
matično priznava podražitve. Mislim, da je treba opraviti revizijo in zagotoviti, 
kaj je prav in kaj ni. 

Še nekaj bi omenil. V časopisu smo brali, kako pacienti na poškodbenem 
oddelku živijo kot psi v neki veliki dvorani. Videl sem slike in jih tudi po- 
kazal javnosti. Menim, da bi morah pacienti že enkrat dobiti ustrezne pro- 
store v novem kliničnem centru. Pri vseh teh velikih investicijah ležijo ti 
reveži še vedno kot psi v tisti veliki dvorani! Sam sem jih videl, ko sem šel 
nekajkrat obiskat sorodnike. Pogoji so stokrat slabši kot v Ptuju. V čem je 
tu napredek? Nam ni za neko znanstveno, veliko in moderno institucijo; nam 
gre za to, da rešimo človeka, da omogočimo vsakodnevne rutinske naloge. Če 
danes operiram 100 prstov, je zame več vredno, kot če bi presadil eno srce, ker 
bo tak bolnik jutri ali pojutrišnjem umrl. To se ne dogaja pri nas, ta primer 
leti na dr. Bernarda. Toda Bernardove psihoze, shizofrenije in paranoidne 
ideje se pojavljajo v miniaturi tudi pri naših ljudjeh. Moramo sicer naprej, 
toda ne bomo najprej kupili cilindra, marveč najprej normalne »cajgaste hlače« 
in nato šele cilinder. Nisem proti kliničnemu centru, kjer sem bil dolgo član 
investicijskega sveta. Borimo se za modernizacijo kliničnega centra in samo za 
medicinsko fakulteto, ker brez nje ne bomo dobili kadrov. Smo za onkološki 
inštitut in tudi za to, da se zgradi koprska bolnica itd. Toda, če se hočemo 
stabilizirati, preglejmo še enkrat, ali ni kakšna investicija tudi prezahtevna. 
Najenostavneje je kupovati, potem pa se obrniti na skupščino, ki naj, ne vem 
iz kakšnih sredstev, vse to plačuje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Anton Grabenšek! 

Anton Grabenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Imam pripombo 
k celotnemu postopku, in sicer, da je prejela skupščina to poročilo v obravnavo, 
ne da bi bilo zraven stališča izvršnega sveta. Ker gre za določene probleme 
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kliničnega centra, bi bilo nujno, da zavzame izvršni svet stališča do tega 
vprašanja. 

Drugo, kar je zame najvažnejše, je program. Ce je izvršni svet sprejel 
program in če ga je skupščina sprejela, potem se mora ta program izvajati 
dosledno. Prav tako se morajo izvajati vse sprejete obveznosti. Tisti, ki jih 
je sprejel, jih mora plačati. Če nastanejo nove obveznosti, kar je povsem 
logično, saj so gradbeni material in delovna sila vsak dan dražji, je jasno, 
da morajo tisti, ki financirajo, ki so prevzeli obveznosti, prevzeti tudi te 
dodatne obveznosti. Za nas je program vse in od njega odstopiti ne moremo 
in ne smemo. Lahko zmanjšamo, lahko nekaj racionaliziramo, ne moremo pa 
zmanjšati programa oziroma ga ne izvajati naprej. 

Nisem imel namena govoriti, vendar so me presenetili podatki o tako velikih 
razlikah. Danes sem zvedel, da bo imela ljubljanska skupnost približno 8 
milijard izgube. Čudim se, da so te obveznosti še obveznosti iz minulega leta. 
Vemo namreč, da je lani šlo v republiški proračun iz teh sredstev nad 2 mili- 
jardi 600 milijonov, ki jih je dala samo ljubljanska skupnost. To me danes 
zelo preseneča. Republika svoje obveznosti ni izpolnila, čeprav je ljubljanski 
skupnosti vzela denar na podlagi svojih instrumentov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima predstavnik kliničnih bol- 
nišnic Milovan Ilich. 

Milovan Ilich: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci! Mislim, da je treba delno popraviti izjavo tovariša dr. Kopača, ki 
je sam povedal, da je član investicijskega sveta in je bil zelo dobro seznanjen 
tako z delom tega sveta kot tudi s poročilom. Zato me preseneča kritika, da 
se program ne izvaja oziroma da se naročajo stvari, ki prvotno niso bile 
programirane. Ugotovim lahko nasprotno. Marsičemu iz programa smo se morali 
odpovedati, da bi s sredstvi lahko smotrno gospodarili. Pri vsem tem je 
treba poudariti, da je kolektiv kliničnih bolnic namesto 2'Vo investicij, ki jih 
je imel po zakonu, pokrival iz svojih sredstev 6 l0/o investicij oziroma 2,5 
milijarde. Da je to lahko naredil, je dokaz današnji zaključni račun, pri ka- 
terem ugotavljamo, da se je jkolektiV odpovedal približno 900 milijonom 
osebnih dohodkov in tako ustvaril dohodek, ki ga daje kliničnemu centru. 
Mislim, da je kolektiv, če se odpoveduje svojim osebnim dohodkom, tudi 
temeljito premislil, kaj lahko še investira in v kakšni meri. 

Pri vsem tem moram poudariti, da so klinične bolnice letos dosegle mili- 
jardo 800 milijonov amortizacije, ki jo prav tako vlagajo v klinični center in v 
normalno obnovo, saj je konec koncev to le kolektiv s 3300 zaposlenimi. 

Samo toliko v odgovor, kajti menim, da je poročilo, ki ste ga prejeli, 
realna slika dogodkov in da so podražitve, ki se jim investitor ni mogel upreti, 
realne. Vsak, ki je kdajkoli karkoli gradil, lahko ugotovi, da so bile v treh 
letih podražitve višje, kot so izkazane. V poročilu ugotavljamo, da smo prihra- 
nili približno 1 milijardo 700 v primerjavi s statističnimi podatki. Samo toliko 
v pojasnilo. 

Predsednik dr. S r e č k o Koren: Besedo ima poslanec Stane Keber! 

Stane Keber: Od problema kliničnega centra smo prešli v razpravi 
na problem zdravstva v Sloveniji. Vendar se bom skušal držati poročila klinič- 
nega centra in podražitev. 
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Pozdraviti moramo napore, da bi cena ostala kljub podražitvam v mejah, 
ki so bile določene. Obenem se vprašujem, ali nismo bili razsipni takrat, ko smo 
krotili cene. Dejstvo, da so klinične bolnišnice dale v investicije namesto 2 0/o 
6 f/o, pomeni, da se je čezmerno podražila cena bolnišničnega dne, saj je 
iz cene za posteljo in storitve — po mojem mnenju — ustvarjen ta sklad. 

Ravnamo neodgovorno. Če so se nekje sredstva našla, so bila skrita. 
Morala bi se prej pokazati in morali bi varčevati. Vzrok inflacije je tu. Nismo 
v boju proti inflaciji. Tovariši, če tako ravnamo na tako odgovornem mestu, 
potem je res vprašanje, kako se obnašajo v podjetjih. Vprašanje, kako bo 
živel delavec, je demagoško, kajti od njega zahtevamo, da plačuje nekaj, kar 
bi bilo lahko ceneje. Po mojem mnenju smo prepozno vprašali delavca, ali 
naj gradimo center ali kaj drugega iz njegovega denarja. Mislim, da je to pot, 
ki bi jo morah ubrati. Zdravstvena služba se mora dogovoriti, kaj zgraditi 
s tem denarjem, kako ga porabiti in kaj je najbolj nujno. Tistemu, kar ni 
nujno, se moramo odpovedati, ker vsega naenkrat ne bomo mogli graditi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Marjan Gaspari, predstavnik kliničnih bolnišnic! 

Marjan Gaspari: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tako kot 
tovariša Ilicha je tudi mene prizadela razprava obeh govornikov. Oba namreč 
vesta, kako smo od 1971. leta dalje ukrepali pri gradnji kliničnega centra, 
koliko je bilo od 1971. leta ob sprejemanju zakona in sporazuma črtanih 
najbistvenejših delov, to se pravi diagnostično-terapevtskih delov, tudi po 
17 dolžinskih metrov. Na vsaki strani je bilo računano za 2000 m2 manj po- 
vršin, kot je bilo predvideno v prvotnem programu. Stanje v inštitutih, ki 
delajo na južni strani tako skrajšanega diagnostično-terapevtskega dela, je vsak 
dan bolj negativno. Vsak dan dobivamo nove in nove protestne izjave, da v tako 
utesnjenih in zmanjšanih prostorih ne morejo delati, ker se njihova dejavnost 
stalno širi in povečuje. Tako protestirajo inštitut za nuklearno medicino, 
inštitut za klinično nevrofiziologijo in center za kardiorespiratoriko. Prav tato 
smo odrezali na severni strani del diagnostično-terapevtskega objekta, skladno 
z razpravo iz leta 1971, da bi zmanjšali investicijske stroške. Od takrat dalje 
spremljamo enako skrbno nadaljnjo gradnjo. Čeprav nismo dolžni, imamo re- 
vizijsko komisijo, ki pregleduje vsak projekt, ki je izdelan za gradnjo klinič- 
nega centra. Ne samo da se pregleduje arhitektura in instalacije v globalu, 
ampak se pregledujejo, črtajo, zamenjujejo-, poenostavljajo tudi detajli. O tem 
smo pripravljeni predložiti vsak čas obsežno dokumentacijo s poročili reviden- 
tov in revizijske komisije. 

Imamo tudi posebno koordinacijsko komisijo, ki vsak dan spremlja nada- 
ljevanje gradnje. Iz zapisnikov njenih sej, ki tvorijo dokument gradnje, se 
lahko vidi, kako ukrepamo v določenih fazah gradnje, kako skušamo obdržati 
okvir investicije, ki je bil odobren leta 1971 s sporazumom v višini 42 milijard 
in 300 milijonov starih dinarjev. 

Do konca minulega leta, ko smo dali letno poročilo, nismo prišli pred 
nobeno instanco z nobeno podražitvijo, čeprav smo v poročilu za leto 1972 
že opozorili na to, da lahko tako podražitev pričakujemo glede na odnos tržnih 
cen uvoznega materiala. Klinične bolnice so same iz svojega dohodka — kot 
je povedal tovariš Ilich — ves ta čas krile že znane podražitve. Od programa 
nismo odstopili, le zmanjšali smo ga, vendar smo morali zgraditi tisto, kar je 
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zahtevala republiška inšpekcija. To je bil dodatni kanalizacijski element za 
prečrpavanje v mestno mrežo in podobno, kar je vse dokumentirano v poro- 
čilu. Zmanjšali smo število dvigal v severnem delu diagnostično-terapevtskega 
objekta, kjer so operacijske dvorane, celotna operacijska služba, pralnice 
in sterizilizacija. Namesto 8 dvigal jih imamo samo 5. Zmanjšali smo električ- 
no razsvetljavo in jo poenostavili. Sli smo skratka do tiste meje, za katero smo 
menili, da lahko poenostavimo ta objekt, ki bo stal še 50 in več let in služil vsem 
Slovencem. Ob razvijajoči se medicinski znanosti ga bo mogoče enako koristno 
uporabljati še tudi kasneje. 

Vem, da je trenutno težko priti s podražitvami pred katerikoli naš fo- 
rum in tudi pred naše delavce. Nedvomno je to težko. Hkrati pa tudi vem, 
da smo si na vso moč prizadevali, da bi podražitve zadržali v zmernih mejah. 
Bili bi presrečni, če bi se lahko pri opremi tako velikega objekta, kot je kli- 
nični center, posluževali predvsem domačih materialov in opreme. Na žalost 
pa doma ne izdelujemo niti linoleja in je naš podolit tak, da bi ga morali za- 
menjati že po dveh letih. To pa je samo del opreme, da ne govorim o vseh 
drugih instalacijskih materialih. Sicer pa vam je verjetno znano, da carina niti 
ne dovoli uvoza opreme, če nimate zanjo posebnega dovoljenja. Če predlagamo, 
da bi se odobril uvoz vrste materialov in opreme, s tem še ni rečeno, da bomo 
tako dovoljenje tudi dobili. Pri tem pa mnogih, zlasti instalacijskih materialov 
doma sploh ne izdelujemo. Naj navedem kot primer tako imenovane jeklene 
gibljive cevi za električne napeljave, ki jih naša industrija ni uvrstila v svojo 
proizvodnjo. Ob tem sem presenečen, saj je to zelo preprost proizvod, ki ga ne 
bomo rabili samo pri opremi bolnišnice, marveč v najširši gradbeni opremi. 
Nagovarjali smo določena podjetja, naj se lotijo izdelovanja teh cevi, vendar 
je bilo naše prizadevanje brez uspeha, kar kaže na to, da so podjetja kaj malo 
zainteresirana za uvajanje novih materialov, ki pa bi jih lahko prodajali doma 
in celo na zunanjem trgu. 

Toliko v pojasnilo, da bi vedeli, kako pazimo na sleherni dinar, ki ga vlo- 
žimo v gradnjo kliničnega centra. Pri tem naj opozorim, da je inflacija od 
leta 1971 rastla po stopnji 20 % na leto, upoštevajoč pri tem kurzne razlike, 
porast cen tujih in domačih materialov, dela in podobno. 

Naj dokončno navedem še en značilen primer izvajanja pritiska na nas, 
kar nam lahko kljub našemu upiranju močno zavleče gradnjo. Podjetje, ki 
izvaja instalacije, je doslej obračunavalo bruto uro za visoko kvalificiranega 
elektroinštalaterja v višini 3700 din. Nedavno nas je postavilo pred dejstvo, da 
bo v prihodnje, če hočemo nadaljevati gradnjo, računalo za tako bruto uro 
4500 dinarjev. Torej, če pristanemo na ta zahtevek, bodo dela nadaljevali, če 
pa ne, lahko čakamo z gradnjo in se prepiramo. Tako nam ne ostane drugo, 
kot da sprožimo arbitražni spor. Pri tem naj za primerjavo navedem, da je 
bruto ura za obrtnika na objektu 5500 in 6000 dinarjev, bruto ura inženirja 
v našem kliničnem centru pa znaša od 6000 do 6200 dinarjev. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Franc Kosmač! 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je bila danes že nekajkrat omenjena 8-milijardna izguba ljubljanske skup- 
nosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, je moja dolžnost 
povedati, da to ne drži. Ta izguba se je namreč zmanjšala na 4 milijarde in 
pol. Prav danes zaseda skupščina komunalne skupnosti v Ljubljani in trdno 
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sem prepričan, da bo skupnost v celoti podprla in držala besedo v okviru 
možnosti, da se nemoteno nadaljuje gradnja kliničnega centra. Ce bi vsi ena- 
ko držali besedo, ne bi smela biti v nobenem primeru ogrožena gradnja klinič- 
nega centra, saj smo tik pred njegovo dograditvijo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi še kdo besedo? (Ne.) Ker se 
nihče več ne javlja k besedi, končujem razpravo. Ugotavljam, da socialno-zdrav- 
stveni zbor sprejema poročilo kliničnih bolnišnic ter podpira prizadevanja 
investitorja, da se čimprej dokonča ta investicija. 

Ker bomo o tem še razpravljali, bom vsa mnenja in predloge, dane na seji 
zbora, posredoval pristojnim dejavnikom. 

Besedo ima poslanec Boris Filli! 

Boris Filli: To je zagotovo najlažja pot, vendar bi želel tovariša 
predsednika opozoriti na tole: Neposredno pred našimi organi oziroma insti- 
tucijami so določeni ukrepi in pot do določenih sklepov tako na terenu kot tudi 
v republiki. Prosil bi, da bi se izluščilo mnenje o tem, ali naj republika takoj 
prenese na interesne skupnosti svoje dolgove, tako kot je bilo rečeno in kakr- 
šen je namen. O tem je bila razprava in vemo, da so forumi v glavnem proti 
temu. Mnogo ljudi trdi, da se to ne bo dalo izpeljati, ali pa naj republika te 
svoje obveznosti zadrži še v letošnjem letu in jih tudi pokrije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Mislim, da o tem danes ne moremo 
razpravljati. Niti niso navzoči predstavniki izvršnega sveta niti ni izvršni svet 
kot celota — tako je dejal sekretar dr. Fazarinc — o tem razpravljal in 
sprejel svojih stališč. Menim, da bomo, če smo se v sklepu obvezali, da bomo 
posredovah vsa mnenja in predloge, ki so bili dani na današnji seji, pristojnim 
dejavnikom, o tem še razpravljali. Kaj več pa danes storiti ne moremo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega r ed a , to je na obravnavo pred- 
loga ustave Socialistične republike Slovenije. 

Ugotavljam, da ste kot gradivo k tej točki prejeli besedilo predloga usta- 
ve Socialistične republike Slovenije z obrazložitvijo, ki ga je predsednik 
skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
predložil republiškemu zboru, da bi v smislu 2. točke amandmaja X k usta- 
vi SR Slovenije določil predlog ustave SR Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, s ka- 
terim je republiški zbor danes določil predlog ustave Socialistične republike 
Slovenije, in to v besedilu, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ta sklep, ki ste ga pravkar 
prejeli, se glasi: 

»Na podlagi 3. odstavka 2. točke X. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije je republiški zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 
28. februarja 1974 sprejel naslednji sklep: 

1. Določi se predlog ustave Socialistične republike Slovenije v besedilu, 
ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine Socialistične repu- 
blike "Slovenije za ustavna vprašanja dne 20. 2. 1974. 

2. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije se predloži v obrav- 
navo in v odločanje gospodarskemu, prosvetno-kulturnemu in socialno-zdrav- 
stvenemu zboru skupščine Socialistične republike Slovenije.« 
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Uvodni ekspoze predsednika komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja tovariša Sergeja Kraigherja smo že poslušali skupaj z 
republiškim zborom. Glede na to pričenjam razpravo. Obveščam vas, da je 
republiški zbor za svojega predstavnika v socialno-zdravstvenem zboru do- 
ločil poslanca Janka Česnika. 

Kdo prosim želi besedo? Ker se nihče ne javlja k besedi, končujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje o predlogu ustave Socialistične republike 
Slovenije. S tem v zvezi predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

»Na podlagi ustavnega amandmaja X k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je socialno-zdravstveni zbor skupščine Socialistične republike Slo- 
venije na seji dne 28. februarja 1974 sprejel naslednji sklep: 

1. Sprejme se predlog ustave Socialistične republike Slovenije v besedilu, 
ki ga je določil republiški zbor skupščine Socialistične republike Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine Socialistične republike Slo- 
venije.« 

Prehajam na glasovanje o predlogu navedenega sklepa. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor s tem sklepom sprejel predlog 
ustave Socialistične republike Slovenije soglasno. O tem bom obvestil ostale 
zbore skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to so poslanska vpra- 
šanja. 

Na poslansko vprašanje poslanca dr. Antona Koširja, ki ga je postavil na 
49. seji zbora dne 7. februarja, bo v imenu izvršnega sveta odgovoril namestnik 
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo dr. Stanko Lajevec. 

Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije tovariš 
dr. Anton Košir vprašuje: 

1. Zanima nas, ali je formula Avto-moto zveze, ki naj služi kot osnova 
za izračunavanje povračila prevoznih stroškov, temeljila na povprečnih stro- 
ških za prevoz ali pa morda na minimalnih ali na maksimalnih? 

Po podatkih Avto-moto zveze Slovenije je bil račun stroškov za en pre- 
vožen kilometer narejen za vozila domače proizvodnje Zastava 750, 101 in 
1300 po splošno znani formuli, ki vsebuje naslednje elemente in stroškovne 
postavke: cena za liter goriva, povprečna poraba goriva na 100 km, cena za 
liter olja, količina olja, ki ga motor porabi med dvema rednima menjavama, 
število prevoženih kilometrov med dvema rednima menjavama olja, cena 
novega avtomobila z vsemi dajatvami, cena rabljenega avtomobila (pri tem 
upoštevamo, da izgubi avto vsako leto 10% vrednosti), število prevoženih 
kilometrov med uporabo, čas uporabe vozila v letih, mesečna najemnina za 
garažo, letna zavarovalnina, letne obresti na kapital, vložen v nakup avto- 
mobila, izdatki za cestnino, tehnični pregled in ostali stroški registracije, 
stroški vzdrževanja (cene vseh rednih servisnih pregledov plus 50i0/o za izred- 
ne stroške), cena ene gume, število kupljenih gum (mišljene so cene posamez- 
nih gum, ki vzdržijo 40 000 km). 

Račun je bil narejen s predpostavko, da vozilo prevozi 20 000 km na leto 
in da ga lastnik uporablja štiri leta ter ga nato proda. 
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Po zadnji podražitvi goriva so tako izračunani povprečni stroški za en 
prevožen kilometer znašali 1,12 din za Zastavo 750, 1,25 za Zastavo 101 in 
1,28 za Zastavo 1300. Ti izračuni so bili poslani komisiji za presojo samouprav- 
nih sporazumov, ki se je po usklajevalnem postopku dogovorila, da se lahko 
za prevožen kilometer, opravljen v službene namene, izplača največ do 1,30 
dinarja. Kolikor nam je znano, vse zdravstvene delovne organizacije izplaču- 
jejo kilometrino v najvišji možni višini, ki jo dopušča samoupravni sporazum 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 

Družbeno neupravičeno in ekonomsko' neracionalno' bi bilo priznavati 
prevozne stroške za draga vozila visoke prostornine in tuje izdelave. 

Drugo vprašanje: 
2. Ali je mogoče šteti privatni avtomobil, ki se uporablja v službene na- 

mene takrat, ko družba ne more zdravniku ali drugemu terenskemu delavcu 
omogočiti prevoza z družbenim prevoznim sredstvom, v določenem odstotku 
kot osnovno sredstvo? 

Ni zakonskih določil, na podlagi katerih bi lahko zasebne avtomobile de- 
lavcev šteli kot osnovna sredstva temeljnih organizacij združenega dela, pa 
četudi le v določenem odstotku. Kolikor se zasebni avtomobil delavca uporablja 
v službene namene, je delavec upravičen do povrnitve nastalih stroškov in 
zato ni razlogov za drugačno^ urejanje lastninskih odnosov. 

3. Ali je zdravstveni delavec torej dolžan uporabljati svoj osebni avto- 
mobil za službene prevoze v primerih, ko mu ni zajamčen prevoz z avtomobili 
družbene lastnine? 

Zdravstveni delavec je dolžan opravljati zdravljenje na domu, če je zapo- 
slen na delovnem mestu, ki zajema takšne delovne obveznosti, ne glede v 
kakšnih razmerah in pod kakšnimi pogoji je mogoče te obveznosti opravljati. 
Uporaba zasebnega avtomobila v službene namene se določi s pogodbo med 
zdravstveno delovno organizacijo in delavcem, ki svoje vozilo uporablja v 
službene namene. Pogodba mora obsegati medsebojne pravice in obveznosti 
ter višino kilometrine kot plačilo za opravljene prevoze. Pogoje glede uporabe 
zasebnega avtomobila v službene namene je treba opredeliti s splošnim aktom 
delovne organizacije. Kilometrina mora biti v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec dr. Anton Košir 
postaviti še dopolnilno vprašanje? 

Dr. Anton Košir (iz klopi): Ker je zadnji odgovor nekoliko bolj kon- 
kreten, prosim pismeni odgovor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na poslansko vprašanje Jožeta Pado- 
vana, ki ga je postavil na isti seji zbora, bo v imenu izvršnega sveta odgovoril 
Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo. 

Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Jože Padovan, poslanec tega zbora, je postavil naslednje poslansko 
vprašanje: 

Ko smo obravnavali in sprejemali republiški zakon o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, smo precej govorih o vprašanju vštetja kadrovskega roka 
v pokojninski staž. Pri usklajevanju tega zakona med nami in republiškim zbo- 
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rom, še prej pa z usklajevalno komisijo, je bilo zagotovljeno, da bo o tem 
vprašanju, ki je pomembno zaradi enotnosti za vso državo, sprožena razprava 
oziroma postopek za podobno ureditev v vseh republikah. Obljubljeno je bilo, 
da bodo to akcijo začeli izvršni svet, Socialistična zveza in sindikati. 

Postavljam torej naslednje vprašanje: Kaj so zgoraj navedeni dejavniki, ki 
so bili zadolženi za to akcijo, storili, da bi se izpolnilo navedeno zagotovilo? 

Odgovor: Izvršni svet je lani ob razpravah o problematiki pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, zlasti v zvezi z novo ustavo in finančnimi problemi 
tega zavarovanja, večkrat zavzel stališče, da je potrebno čimprej začeti pri- 
prave za revizijo tega sistema. V ta namen je že junija 1973 naročil republi- 
škemu sekretarju za delo-, naj oblikuje posebno strokovno komisijo1 za pripravo 
predlogov za izpopolnitev sistema tega zavarovanja. Republiški sekretar za 
delo je že imenoval člane te strokovne komisije. 

Komisija je že obravnavala nekatera vprašanja, ki bi jih bilo treba pro- 
učiti v zvezi s spremembami in dopolnitvami sistema. O tem je republiški 
sekretariat za delo septembra 1973 pripravil posebno informacijo in jo pred- 
ložil pristojnim koordinacijskim komisijam izvršnega sveta, ki so o njej tudi 
razpravljale. V smislu naročil teh komisij je bila novembra 1973 pripravljena 
ponovna informacija o problemih tega zavarovanja in o izhodiščih za njegovo 
revizijo. Vse to seveda le kot podlaga in pobuda za nadaljnje razprave in za- 
vzemanje stališč do te problematike. 

V razpravi o tej informaciji je izvršni svet zavzel naslednje stališče: V na- 
daljnjih fazah graditve sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
potrebno v delo vključiti več institucij in posameznikov, ki se ukvarjajo s to 
problematiko. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je treba obravnavati v 
sklopu celotnega družbenoekonomskega razvoja in s tem tudi uskladiti poveče- 
vanje pravic. Pravic ni mogoče povečati, če za to ni ustreznega kritja. Sistem 
je treba razvijati tudi v smeri stimuliranja delavcev, da ostanejo v rednem 
delovnem razmerju tudi potem, ko so dosegli polna leta za upokojitev. Proučiti 
je treba vprašanje delovne dobe mater in s tem v zvezi tudi pogoje za podaljša- 
nje porodniškega dopusta. 

Rezultat teh raziskav je ta, da je v resoluciji o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 naloga, da je 
treba v letu 1974 izpopolniti sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v skladu z ustavnimi spremembami. V sistem je treba vgraditi ustavno načelo 
o minulem delu in čimbolj dosledno izpeljati delegatski sistem v skupnosti. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja praktično ustanavlja 
in opredeljuje le zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Zato je razumljivo, da je revizija sistema tega zavaro- 
vanja v naši republiki mogoča in nujna le ob istočasni reviziji zveznega zakona. 

Eno od pomembnih vprašanj zavarovanja je tudi pokojninska doba in ka- 
tera obdobja se štejejo v pokojninsko dobo. Glede na to bo ob reviziji sistema 
tega zavarovanja tudi vprašanje vštetja kadrovskega roka v pokojninski staž 
predmet razprav in odločitev. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Jože Padovan 
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Na poslansko vprašanje Borisa 
Fillija bo v imenu izvršnega sveta odgovoril dr. Dominik Komadina, repu- 
bliški podsekretar v sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Dr. Dominik Komadina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslansko vprašanje poslanca socialno-zdravstvenega zbora skupščine 
SR Slovenije tovariša Borisa Fillija z dne 7. februarja 1974 se glasi: 

»Ali pristojni organi pripravljajo predpise, ki naj bi rešili sedanjo težko 
situacijo, ki vlada na področju tega dela kadrovske politike? Ce se ne priprav- 
ljajo, ali menijo pristojni organi, da bi bilo primerno reformirati srednješolski 
študij za tiste zdravstvene kadre, ki opravljajo nego bolnika? 

Odgovor: Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je v skladu 
z resolucijo o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji imenoval komisijo 
strokovnjakov, katere neposredna naloga je ugotoviti razmere v srednjih in 
višjih šolah za zdravstvene delavce in dati predloge za smotrno vzgojo ustreznih 
profilov zdravstvenih delavcev, predvsem medicinskih sester, ker nam teh tre- 
nutno najbolj primanjkuje. Da bi dosegli zastavljene cilje, smo se najprej lotili 
izdelave profilov poklicev v zdravstvu. 

Profile poklicev za laboratorijske tehnike, farmacevtske tehnike in zobo- 
tehnike smo že pripravili in jih poslali zavodu SR Slovenije za šolstvo. Profila 
poklica medicinske sestre in bolniškega strežnika oziroma bolničarja pa sta 
v pripravi. 

Na podlagi dokončno izdelanega poročila bo zavod SR Slovenije za šolstvo 
revidiral učne programe v zdravstvenih šolah. V razpravah o tezah za zakon o 
zdravstvu je bila močno poudarjena zahteva, da bi bilo potrebno razbremeniti 
medicinske sestre enostavnejših opravil pri negi bolnika s tem, da bi oblikovali 
nov profil bolniškega strežnika oziroma bolničarja, ki bi ga lahko za lastne 
potrebe šolale zdravstvene delovne organizacije same v skladu z zakonom o 
poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij. Ta predlog smo v osnutku 
zakona o zdravstvu tudi upoštevali. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Boris Filli 
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Ali želi kdo od poslancev postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima 
poslanec dr. Milan Hodalič! 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, spoštovani kolegi! Že naši 
predniki so vedeli, da je zvonjenje po toči prepozno. Če danes zvonim, je to 
bolj zaradi tega, da bom imel dober občutek, da sem naredil vse, kar mi nare- 
kuje vest. 

V mislih imam novo »eskalacijo svetega Birokracija« v zvezi z novimi re- 
ceptnimi obrazci. Razumite, da sem za vsak napredek v zdravstvu, tudi za 
poslovanje z računalniki. Bil sem za to že vrsto let in sem že neštetokrat povedal, 
da je to pravzaprav edini izhod za uspešno delo na področju zdravstva. Nisem 
pa za to, in nikdar ne bom, da me nekdo v imenu napredka spremeni v »kali- 
grafski svinčnik trdote številka 2«. Zato postavljam tale vprašanja: 

1. Kateri samoupravni, poudarjam samoupravni in ne upravni organ, je 
in kdaj je sprejel in odobril novi obrazec za recept? 

2. Zakaj dve leti nazaj v tem visokem zboru novi obrazec ni bil nikdar 
omenjen, čeprav vemo, da je vsesplošnega in vseslovenskega pomena in da so 
prizadeti praktično vsi visoko kvalificirani zdravstveni delavci v Sloveniji? 

3. Zakaj niso pri načrtu odločilno sodelovali največji, oprostite, »pisatelji 
slovenskega zdravstva«, to je zdravniki splošne medicine? 

16» 
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Iz več razlogov bi rad tudi pismeni odgovor. Ne nazadnje tudi zavoljo tega, 
da mi ne bo kdo kdaj kasneje očital, kaj sem delal takrat kot poslanec, ko je bil 
sprejet novi obrazec. Tako mu bom lahko pokazal, da sem bil proti takemu 
načinu zbiranja podatkov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo sprejel poslanec na pri- 
hodnji seji. Ah želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Če nihče, 
končujem to točko dnevnega reda. 

S tem končujem ločeno sejo socialno-zdravstvenega zbora. V skladu z 
dogovorom bomo obravnavah predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave 
Socialistične repubhke Slovenije skupaj z republiškim zborom in ostalima 
zboroma delovnih skupnosti. 

Kot sem vas že pismeno* obvestil, bo svečana razglasitev ustave Socialistične 
repubhke Slovenije v vehki dvorani skupščine ob 14.30. Na to svečano razglasi- 
tev smo povabljeni vsi poslanci zborov delovnih skupnosti. Zato vas pozivam, da 
se tega svečanega akta udeležite. 

Po svečani razglasitvi slovenske ustave bo predsednik skupščine priredil 
kratek sprejem za vse poslance skupščine Socialistične repubhke Slovenije. Po 
tem sprejemu — in to predvidoma ob 16. uri i—■ bomo pričeli skupno sejo 
z republiškim zborom, kjer bomo obravnavali in ločeno sprejemali predlog 
ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije. 

Po koncu te skupne seje z republiškim zborom bo skupna seja enotnega 
zbora in republiškega zbora, na kateri bomo obravnavali in sprejemali volilne 
zakone. 

Končujem ločeno sejo socialistično-zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila končana ob 12.10.) 
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34. seja 

(7. januarja 1974) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 34. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Svojo navzočnost so opravičili poslanci: iz gospodarskega zbora Vinko Bo- 
žič, Martin Gobec, Anton Grošelj, Jože Knez, Pavle Kovič, Milan Krajnik, 
Franc Puterle in Janez Beravs; iz prosvetno-kulturnega zbora Adolf Praprotnik, 
Majda Poljanšek, "Vinko Habjan, Dušan Šinigoj, Branko Mernik, Ludvik Činč, 
Jože Bohinc in Jože Vild in iz socialno-zdravstvenega zbora dr. Milan Hodalič, 
dr. Vojteh Pertot in dr. Vida Gerbec. 

Ugotavljam, da je enotni zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. seje enotnega zbora delovnih skupnosti; 
2. usklajevanje predloga zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o dav- 

kih občanov; 
3. predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupno- 

sti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letu 1974; 

4. izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974; 
5. osnutek družbenega dogovora o osnovah za programiranje nalog in 

oblikovanje sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974; 
6. ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poro- 

čilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji in k predlogom za spremembe in dopolnitve zakona 
o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji; 

7. osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 
8. poslanska vprašanja. 
Vprašujem, če se strinjate s predloženim dnevnim redom. Kot kaže, se. 
Tako je predloženi dnevni red sprejet. 
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Na današnjo sejo sem povabil predstavnike izvršnega sveta, pristojnih 
upravnih organov, poleg njih pa še: predstavnike Socialistične zveze delovnih 
ljudi, Zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice, predstavnike peda- 
goškega inštituta in predstojnika oddelka za pedagogiko filozofske fakultete 
dr. Vlada Schmidta. 

Preden preidemo na obravnavo dnevnega reda, predlagam, sporazumno s 
predsednikom republiškega zbora in ostalimi predsedniki zborov delovnih skup- 
nosti, da na skupni seji poslušamo uvodno obrazložitev, ki jo je k predlogu 
ustave SFRJ pripravil dr. Jože Brilej, podpredsednik skupne komisije vseh 
zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Potem ko bomo poslušali skupno obrazložitev, bomo takoj tudi odločali o 
soglasju k besedilu ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Skupaj s poslanci republiškega zbora bomo poslušali še obrazložitve: Zvo- 
neta Dragana, podpredsednika izvršnega sveta k osnutku ukrepov za odprav- 
ljanje državnega kapitala v SR Sloveniji, dr. Aleksandre Kornhauserjeve, pod- 
predsednice izvršnega svet k osnutku družbenega dogovora o osnovah progra- 
miranja nalog in oblikovanja sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974, 
Jožeta Florjančiča, republiškega sekretarja za finance k izhodiščem za sestavo 
republiškega proračuna za 1974. leto, Milovana Zidarja, člana izvršnega sveta 
k ugotovitvam in stališčem izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poro- 
čilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji. 

Prepričan, da se strinjate s predlaganim načinom dela, odrejam kratek 
odmor, da počakamo poslance republiškega zbora in da skupaj poslušamo že 
navedena poročila. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z republiškim 
zborom ob 9.20.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Po dogovoru pričenjam skupno sejo 
republiškega zbora, gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora in soci- 
alno-zdravstvenega zbora v smislu 92. in 93. člena poslovnika skupščine. 

Uvodno obrazložitev k predlogu ustave SFRJ bo dal podpredsednik skup- 
ščine dr. Jože Brilej. Po končani obrazložitvi bomo imeli skupno razpravo, 
nato pa bomo glasovah po zborih o soglasju k besedilu ustave SFR Jugoslavije. 
O besedilu ustave bomo razpravljali in dah soglasje na podlagi 1. odstavka 
3. točke XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ in prve ahnee prvega odstavka 
XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v skladu s četrtim odstavkom 
241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije in 58., 59., 60. in 61. člena odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Kot gradivo ste prejeli besedilo predloga ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, obrazložitev k predlogu ustave, dopolnilni predlog k 
besedilu ustave, ekspoze tovariša Mijalka Todoroviča na seji zbora narodov 
dne 21. 1. ob ustavni razpravi in popravke tiskovnih napak in redakcijske 
popravke k besedilu predloga ustave SFRJ. Besedo ima dr. Jože Brilej. 

Dr. Jože Brilej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V ustavnih dopolnilih k zvezni ustavi, ki so bila sprejeta sredi leta 1971, je bil 
na novo urejen tudi postopek spreminjanja zvezne ustave, in sicer tako, da 
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socialistične republike in avtonomni pokrajini aktivno in enakopravno sodelu- 
jejo v vseh fazah pripravljanja in sprejemanja zvezne ustave. V skladu s tem 
amandmajskim določilom so pri pripravljanju predloga zvezne ustave enako- 
pravno in aktivno sodelovali v okviru ustavne komisije vseh zborov zvezne 
skupščine delegati republik in pokrajin. Ves čas dolgotrajnega, intenzivnega 
in obširnega dela pri predlogu nove zvezne ustave so bih predstavniki republike 
Slovenije v tej komisiji tesno povezani s skupščino SR Slovenije in njenimi 
telesi, posebno pa še s komisijo skupščine Slovenije za ustavna vprašanja, kakor 
tudi z družbenopolitičnimi organizacijami v republiki. To pa seveda ni bil edini 
način sodelovanja socialističnih republik in avtonomnih pokrajin pri snovanju 
in pripravljanju predloga nove zvezne ustave. Pri pripravljanju predloga nove 
zvezne ustave so prek javne razprave v najširšem obsegu aktivno sodelovali 
delovni ljudje in občani. Pri tem pa je treba takoj podčrtati, da je v tej javni 
razpravi, ki je bila po oceni skupne seje republiške konference SZDL Slove- 
nije in republiškega sveta Zveze sindikatov ocenjena kot izredno živa in ob- 
sežna, dobila tako sama koncepcija kot tudi njena izpeljava v osnutku zvezne 
ustave enodušno podporo, mnoge pripombe in predlogi, dani v javni razpravi, 
pa so pripomogli k temu, da je zvezna ustavna komisija predlog nove zvezne 
ustave še izpopolnila. 

Kot se spominjate, je tudi skupščina SR Slovenije med pripravljanjem 
nove ustave SFRJ dvakrat formalno sklepala. 

V oktobru 1972 je skupščina SR Slovenije dala s posebnim odlokom soglasje 
k predlogu zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave SFRJ. Drugič, in 
sicer septembra 1973, pa je z odlokom dala mnenje k osnutku ustave SFRJ in 
je v njem podprla osnovno koncepcijo in temeljna idejnopolitična izhodišča in 
principe, na katerih naj bi ta osnutek temeljil. Skupščina SR Slovenije se je 
takrat pridružila splošni oceni v javni razpravi, citiram: »da pomeni osnutek 
ustave SFRJ kot dogovor delovnih ljudi, narodov in narodnosti in njihovih 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin nadaljnji revo- 
lucionarni korak za zagotovitev vodilne vloge delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi v družbi na temelju njihovega samoupravnega položaja pri raz- 
polaganju z družbenimi proizvajalnimi sredstvi, vključno s sredstvi razširjene 
reprodukcije in pri uresničevanju oblasti ter usmerjanju družbenega življenja in 
razvoja na temeljih znanstvenega socializma.« 

Naj še ponovim, da je skupščina Slovenije takrat zapisala v svoj odlok, da 
so odnosi v federaciji, funkcije in pristojnosti zveznih organov in še posebej 
struktura in pristojnosti skupščine Socialistične republike Jugoslavije ozi- 
roma njenih zborov v osnutku ustrezno urejene. 

Ker so delovni ljudje in občani Socialistične republike Slovenije v javni 
razpravi, skupščina Slovenije in njena telesa pa v samem postopku priprav- 
ljanja nove ustave aktivno in tvorno sodelovali pri oblikovanju nove ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ni mogoče gledati na predlog 
ustave, ki je pred nami, kot na nekaj, kar je nastajalo izven nas in neodvisno od 
najodgovornejših organov Socialistične republike Slovenije in k čemur naj da 
danes skupščina SR Slovenije le svoje soglasje. Nova ustava SFR Jugoslavije 
je nastala kot skupen dogovor delovnih ljudi in narodov in narodnosti Jugo- 
slavije. 

Soglasje, ki ga naj da danes skupščina SR Slovenije, naj bo torej le končna 
potrditev, da vsebina tega dogovora v celoti ustreza potrebam in interesom 
slovenskega naroda, delavskega razreda in vseh delovnih ljudi Slovenije, da 
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zagotavlja tako slovenskemu narodu kakor tudi vsem drugim narodom in na- 
rodnostim Jugoslavije najboljše mogoče možnosti za njihov vsestranski razvoj. 

Ta dogovor narodov in narodnosti Jugoslavije predstavlja čvrsto oporo 
njihove neodvisnosti in samo v takšni skupnosti si delovni ljudje ter narodi 
in narodnosti Jugoslavije zagotavljajo svojo prihodnost, ne samo v smislu 
politične neodvisnostii, temveč tudi kar zadeva ustvarjanje čimboljših mož- 
nosti za gospodarski in družbeni napredek vseh in vsakega posebej. 

Pri tem pa je potrebno podčrtati, da novi predlog zvezne ustave, ki je pred 
vami, v celoti prevzema tista -ustavna dopolnila, ki so bila sprejeta leta 1971 
in ki urejajo mednacionalne odnose, kakor tudi naravo in vsebino federacije. 
Predlog nove zvezne ustave hkrati ko prevzema navedena, že sprejeta ustavna 
dopolnila, bistveno razvija način izvajanja funkcije federacije v tem smislu, 
da predvideva še bolj dosleden demokratičen postopek pri izvajanju funkcij 
federacije. Predlog nove zvezne ustave namreč predvideva, da tiste bistvene 
odločitve v federaciji, ki zahtevajo soglasje republik in pokrajin, usklajujejo 
in sprejemajo republike in pokrajine prek svojih, v republiških in pokrajinskih 
skupščinah izvoljenih delegatov v posebnem zboru skupščine — v zboru 
republik in pokrajin. Bistvena demokratična dopolnitev zvezne ustave pa je 
tudi v tem, da tudi zvezni zbor sestavljajo delegacije delovnih ljudi republik 
in pokrajin kot samoupravnih družbenopolitičnih skupnosti, in sicer na pari- 
tetni osnovi, to je na podlagi enake številčne zastopanosti republik in ustrezne 
zastopanosti avtonomnih pokrajin, ne pa po številu prebivalstva, kar bi lah- 
ko nosilo v sebi nevarnost preglasovanja nascionalnih interesov enega ali 
drugega naroda in kar bi moglo v mnogonacionalni državni skupnosti povzro- 
čiti zaostrovanje mednacionalnih odnosov. Dejstvo, da je bila med priprav- 
ljanjem predloga zvezne ustave v tem pogledu dosežena popolna enotnost, je 
najzgovornejši dokaz in potrdilo, da so narodi in narodnosti socialistične Jugo- 
slavije, ki jih njihovi življenjski interesi povezujejo v takšno državno skupnost 
enakopravnih narodov in narodnosti, ki jim najbolj učinkovito zagotavlja 
uresničevanje interesov vseh in vsakega od njih, čvrsto odločeni, da krepijo 
bratstvo in še večjo enotnost ter da skupna in medsebojna vprašanja rešujejo 
predvsem s sporazumevanjem in usklajevanjem. Samo v primerih, če ni 
doseženo soglasje, naj bi se odločalo z navadno oziroma kvalificirano večino 
glasov. 

Ker je med pripravljanjem predloga zvezne ustave skupščina Socialistične 
republike Slovenije že dvakrat razpravljala in sprejemala sklepe, ki so ustrezali 
vsakokratni stopnji priprav nove zvezne ustave, in ker je bila o vseh teh 
predlogih množična in ustvarjalna javna razprava ter so o njih razpravljale 
družbenopolitične organizacije, se ne kaže potreba, da bi danes obširneje raz- 
pravljali o posameznih rešitvah, ki jih predlog ustave vsebuje. Takšna potreba 
pa odpade še tembolj glede na izredno temeljito, jasno in podrobno razpravo 
tovariša Edvarda Kardelja o osnutku zvezne ustave, ki je bila posredovana 
tako prek televizije kakor tudi prek tiska. Prav tako pa je tudi predsednik 
zvezne skupščine tovariš Mi j alko Todorović v ekspozeju, ki vam je bil tudi 
že posredovan, v zboru narodov zvezne skupščine ob določanjem predloga 
zvezne ustave 21. januarja posebej jasno obrazložil tista določila predloga 
ustave, ki so bila v primerjavi z osnutkom na podlagi predlogov iz javne 
razprave bistveno dopolnjena ah pa spremenjena. 

Ob vseh obrazložitvah, ki so bile doslej dane v pripravi nove zvezne usta- 
ve in ki so vam znane, pa mi vseeno dovolite, da kratko opozorim na pomen 
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nove zvezne ustave kot skupnega dogovora narodov in narodnosti, republik 
in pokrajin, kot osnovne listine samoupravljanja in oblasti delavskega raz- 
reda in vseh delovnih ljudi in občanov na posameznih področjih. 

Pri ustavnem urejanju družbenoekonomskih odnosov je temeljno izhodišče 
predloga tak družbenoekonomski položaj delovnega človeka, ki mu zagotavlja 
odločanje o vseh zadevah družbene reprodukcije, tako v temeljni organizaciji 
združenega dela in v vseh oblikah združevanja kot v okviru družbenopolitične 
skupnosti in v celotnem družbenem življenju. Ustava zagotavlja delavcu v 
združenem delu neodtujljive pravice, ki izhajajo iz njegovega dela. Med njimi 
je osnovna pravica, da v temeljni organizaciji združenega dela odloča o dohodku, 
ki ga doseže v različnih oblikah združenega dela, in si tako pridobiva tudi osebni 
dohodek. Z ustavnimi opredelitvami se onemogoča kakršnokoli odtujevanje 
dohodka delavcu, tako znotraj organizacije združenega dela in prek takih or- 
ganizacij kot so banke, zavarovalnice in trgovina, kot tudi po najrazličnejših 
skladih oziroma po družbenopolitičnih skupnostih. 

Z novo ustavo je dosledno izpeljana koncepcija, da delavec odloča o celot- 
nem dohodku, bodisi neposredno v organizaciji združenega dela bodisi prek 
delegatskega sistema v raznih oblikah povezovanja združenega dela oziroma 
v okviru skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Ustavna opredelitev delav- 
čevega osebnega dohodka kot bruto osebnega dohodka postavlja delavca v 
položaj, da odloča tudi o tistem delu dohodka, ki ga izloča v obliki raznih 
prispevkov za šolstvo, kulturo, zdravstvo in druge potrebe v družbenih de- 
javnostih, kakor tudi o tistem delu dohodka, ki ga izloča v obliki davkov 
za potrebe, ki se zadovoljujejo prek organov družbenopolitične skupnosti v ob- 
čini, republiki in federaciji. S tem je dana delavcu prvič v zgodovini ustavna 
možnost, da odločilno1 vpliva na skupno in splošno porabo tudi izven svoje 
organizacije združenega dela. Uresničevanje odločilne besede delavca tudi o 
uporabi tistega dela dohodka, ki gre za skupne in splošne potrebe, se zagotav- 
lja tudi s tistimi ustavnimi načeli, ki se nanašajo na združevanje delavca kot 
uporabnika in plačnika v samoupravni interesni skupnosti z delavci, ki v teh 
dejavnostih neposredno delajo, kakor tudi s tistimi ustavnimi načeli, ki se 
nanašajo na financiranje družbenopolitičnih skupnosti, ter s tistimi ustavnimi 
načeli, ki se nanašajo na sestavo skupščin družbenopolitičnih skupnosti na 
temelju delegacij. 

V skladu z družbenoekonomskim položajem delavca v združenem delu 
izhajajo vse ustavne opredelitve družbenopolitičnega sistema v novi zvezni 
ustavi iz načela, da so delavski razred in vsi delovni ljudje nosilci oblasti in 
upravljanja tudi drugih družbenih zadev. Celotna zgradba družbenopolitičnega 
sistema izhaja iz vloge in položaja delovnega človeka v družbenoekonomskih 
odnosih, tako v temeljnih organizacijah združenega dela kot v krajevnih skup- 
nostih, v samoupravnih skupnostih in v družbenopolitičnih organizacijah 
kot bistvenem elementu dela in življenja delovnih ljudi. Nov delegatski sistem 
in skupščinski sistem temeljita na delovnem človeku in občanu, kot je on 
organiziran v dejanskem življenju. Z novo ustavo odločno presegamo ostanke 
že preživelega pojmovanja političnega predstavništva, ki temelji na abstrakt- 
nem državljanu, volivcu, ki prek volitev enkrat na štiri leta poveri mandat 
svojim predstavnikom. 

V smislu novega delegatskega in skupščinskega sistema so njegov temelj in 
konstitutivni element temeljne samoupravne organizacije in skupnosti, vključ- 
no z družbenopolitičnimi organizacijami. Za praktično uresničitev ustavno 
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opredeljenih odnosov pa bo seveda potreben vztrajen in nenehen napor vseh 
delovnih ljudi v nadaljnjem boju za razvoj samoupravljanja in v trdni pove- 
zanosti z organiziranimi subjektivnimi silami. Ustavno opredeljena zamisel 
delegatskega in skupščinskega sistema zagotavlja, da bodo prek delegacij te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovih delegatov prišli 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti do izraza avtentični interesi delov- 
nih ljudi, organiziranih po svojih interesih pri delu in v siceršnjem življenju. 
S soočanjem in usklajevanjem teh interesov in ob aktivni vlogi družbenopoli- 
tičnih organizacij naj pridejo v skupščinskem delu, v razpravah in odločitvah 
do izraza res tisti interesi, ki so vsem delovnim ljudjem skupni, ki zagotavljajo 
v določenem času in določenih družbenih razmerah najboljše rešitve za uresni- 
čevanje sedanjih in dolgoročnih interesov delovnih ljudi in celotne družbe. 
Vse te odnose predloženo besedilo nove zvezne ustave izraža še mnogo jasneje, 
kot osnutek, ki je bil dan v javno razpravo. Na teh zasnovah so v novi zvezni 
ustavi opredeljene enotne temeljne rešitve, tako glede oblikovanja delegacij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot glede strukture skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti v skupščinskem delu. 

Predlog ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije opredeljuje 
takšno strukturo skupščin družbenopolitičnih skupnosti, da prihajajo v skup- 
ščinskih zborih do polnega izraza interesi delavcev v združenem delu, interesi 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih in občinah in interesi delovnih 
ljudi in občanov v družbenopolitičnih organizacijah. S predlagano strukturo 
skupščin je družbenopolitičnim organizacijam omogočeno, da bodo svojo 
odgovornost za socialistični samoupravni razvoj lahko usklađeno in učinkovito 
uresničevale tako v sami družbeni bazi kot pri delu skupščin, ki so organiziran 
instrument delavskega razreda in vseh delovnih ljudi za uresničevanje tistih 
njihovih interesov, ki jih delovni ljudje v samih temeljnih organizacijah in 
skupnostih ne morejo uresničiti. Glede položaja samoupravnih skupnosti v 
skupščinskem sistemu velja poudariti, da predlog nove zvezne ustave določa 
takšen njihov položaj, ki jim zagotavlja resnično enakopravno vključenost 
v soodločanje o vseh vprašanjih s področja družbenih dejavnosti, na katerih so 
ustanovljene. V predlogu nove ustave je enotno urejeno tudi vprašanje izvršilnih 
organov skupščin, ki so odgovorni skupščinam za stanje v družbenopolitični 
skupnosti, za izvajanje politike, izvrševanje predpisov in drugih splošnih 
aktov skupščine ter za usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov. 

Poudariti pa je treba, da opredelitve družbenopolitičnega sistema, pred- 
vsem delegatskega in skupščinskega sistema, v novi zvezni ustavi omogočajo, 
da na enotnih temeljih družbenopolitičnega sistema poiščemo in oblikujemo 
v republiški ustavi take rešitve, ki bodo v skladu z doseženo stopnjo raz- 
voja in z vsemi specifičnostmi, ki v njem prihajajo do izraza. O vsem tem 
bomo imeli priložnost in nalogo razpravljati v kratkem, ko bomo sprejemali 
novo ustavo Socialistične republike Slovenije. 

Skladno z mestom in vlogo delovnega človeka in občana v družbenoeko- 
nomskem in političnem sistemu in skladno z načelom samostojnosti in enako- 
pravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije so v predloženi ustavi na novo 
postavljena nekatera temeljna načela tudi na področju pravosodja. Predvsem 
velja poudariti uveljavitev načela tako imenovanega republiškega sodstva, 
po katerem se vsi sodni postopki praviloma končajo na ravni republike. Do 
sedaj uveljavljeni princip enotnega sodnega sistema, ki vključuje tudi organi- 
zacijsko enotnost sodišč in javnih tožilstev, se opušča. Zvezna ustava vsebuje 
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le tiste norme, ki so kot skupno dogovorjena načela neobhodno potrebna za 
pravilno in usklađeno delovanje pravosodnih organov. Ko govorimo o pravo- 
sodnem področju, pa ne moremo mimo bistvene novosti, ki jo prinaša nova 
ustava in ki jo predstavlja institucionaliziranje samoupravnih sodišč kot rednim 
sodiščem enakopravnih organov za reševanje tistih sporov, ki izhajajo iz 
samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov. To je nujna posledica dejstva, 
da prehaja z razvojem samoupravljanja urejanje širokega področja pravic in 
obveznosti iz državne sfere na samoupravne subjekte same, pa je zaradi tega 
logično, da se tudi reševanje sporov in spornih vprašanj, ki iz njihovih med- 
sebojnih razmerij nastajajo, prepusti njim samim. 

Kar zadeva ustavnost in zakonitost, naj poudarimo le to, da je tudi na 
tem področju z novo ustavo uveljavljena spremenjena vsebina razmerij med 
zveznim in republiškim zakonom, kajti zvezna ustava zahteva, da morajo 
biti v skladu z zveznim zakonom le predpisi in splošni akti zveznih organov, 
medtem ko je za republiške in občinske predpise in splošne akte določeno, 
da ne smejo biti v nasprotju z zveznim zakonom. Taka ureditev ustreza te- 
meljnemu principu, da se funkcije, pravice in dolžnosti republik in občin, 
kot tudi položaj, pravice in dolžnosti samoupravnih organizacij in skupnosti 
določajo tako z ustavo SFRJ kot z republiško ustavo in statutom občine. 

Tovarišice in tovariši! Nova zvezna ustava, katere predlog je predložen 
skupščini Socialistične republike Slovenije v soglasje, ne pomeni samo sogla- 
sen dogovor narodov in narodnosti Jugoslavije o položaju in vlogi federacije, 
republik in avtonomnih pokrajin ter razmerij med njimi, temveč tudi čvrst 
dogovor narodov in narodnosti Jugoslavije, da še nadalje razvijajo in krepijo 
bratstvo in enotnost ter da v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
uresničujejo svoje skupne interese in potrebe po krepitvi svoje nacionalne 
svobode in neodvisnosti, krepijo njeno obrambno moč ter uveljavljajo v med- 
narodnih odnosih politiko aktivne koeksistence in miroljubnega reševanja med- 
narodnih sporov. 

Z ukinjanjem vsakršnega monopola sredstev za proizvodnjo, z ukinjanjem 
odtujitve sredstev za proizvodnjo od delavca ter s sankcionirano »neodtujljivo 
pravico delavca, da svobodno in enakopravno z drugimi delavci v združenem 
delu upravlja s svojim delom, pogoji in rezultati svojega dela« pomeni pred- 
lagana ustava zgodovinski revolucionarni akt, ki postavlja temelje za graditev 
družbe svobodnih proizvajalcev. V političnem sistemu samoupravne demokracije 
delavski razred skupaj s kmeti in drugimi delovnimi ljudmi neposredno sam 
in po svojih svobodno izvoljenih delegatih uresničuje politično oblast. Pri tem 
se zavedamo, da je ustava, kot pravi tovariš Kardelj, sama po sebi načelna 
podlaga, okvir družbenega življenja in kažipot za akcijo ter da se z ustavo 
ne končuje, temveč začenja in pospešeno nadaljuje revolucionaren razvoj 
naše družbe. Za uresničevanje ustave, za graditev najnaprednejše družbe na 
svetu pa bodo potrebni veliki napori delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, 
kakor tudi vztrajna prizadevanja vseh zavestnih socialističnih sil, posebej pa 
še Zveze komunistov. 

Ko skupščina Socialistične republike Slovenije daje soglasje k ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, bo skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije prav gotovo še s posebnim zadovoljstvom pozdravila ustavno 
določbo, da lahko skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije 
na predlog republiških in pokrajinskih skupščin izvoli Josipa Broza Tita za 
predsednika republike brez omejitve trajanja mandata. 
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Tovarišice in tovariši! Z revolucionarnim aktom, kakršnega predstavlja 
nova zvezna ustava, pa delavski razred in zavestne socialistične sile prevzemajo 
ogromne odgovornosti ne samo pred samim seboj, temveč tudi do mednarod- 
nega delavskega gibanja in mednarodne javnosti sploh. 2e razprava o novi 
ustavi in pripravljanje konkretnega predloga sta vzbudila v široki mednarodni 
javnosti veliko zanimanje. Manjkalo pa tudi ni nedobronamernih posameznikov 
in grupacij, ki niso mogle ali niso hotele razumeti velikega zgodovinskega 
revolucionarnega procesa, ki se odvija v naši družbi, pa so se zato rajši oprije- 
mali takšnih ali drugačnih špekulacij o notranjem razvoju Jugoslavije, o bo- 
doči usmeritvi Socialistične federativne republike Jugoslavije in o njeni bodoč- 
nosti sploh. 

Sprejetje nove ustave, še bolj pa njeno dosledno uresničevanje, bo spod- 
buda vsem naprednim socialističnim in demokratičnim silam v svetu, hkrati 
pa tudi najprepričljivejši demanti vseh, ki v neodvisni, napredni, socialistični, 
samoupravni federativni Jugoslaviji vidijo zapreko za uresničevanje svojih 
posebnih interesov. 

Tovariši in tovarišice poslanci! V imenu skupne komisije vseh zborov 
skupščine Socialistične republike Slovenije za ustavna vprašanja predlagam, 
da daste soglasje k predlogu ustave Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. 

Predsedujoči Miran Goslar: Sledi razprava. Zeli kdo besedo? Ivan 
Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši! Razumljivo je, da se v razpravah 
o novi zvezni ustavi vedno znova sklicujemo na sklepe AVNOJA in da pri 
razpravljanju o slovenski ustavi ne moremo mimo sklepov Kočevskega zbora, 
sprejetih nekaj tednov pred zasedanjem AVNOJA v Jajcu. Oba zbora sta 
pred 30 leti sprejela sklepe, ki nas še vedno obvezujejo. V zgodovini jugoslo-' 
vanskih in slovenskega naroda pa so seveda še drugi pomembni dogodki, ki so 
utirali pot takšnemu socialističnemu samoupravnemu sistemu, kakršen se nikjer 
drugje še ni uveljavil in ga sedaj načelno urejamo in utrjujemo z novo ustavo. 

Ce pogledamo nazaj v preteklost, lahko ugotovimo, da smo že prej veliko- 
krat napovedovali tako ureditev, ki bo omogočala, da bodo v njej o vsem 
odločali ljudje od spodaj. Tako je tovariš Tito že 26. novembra 1948. leta na 
II. kongresu Komunistične partije Hrvatske v Zagrebu poudaril, da je lokalna 
ljudska samouprava motor razvijanja ustvarjalnih sil našega ljudstva. Samo 
nekaj mesecev pozneje, in sicer 28. maja 19491, pa je Edvard Kardelj v svojem 
referatu v Ljudski skupščini Jugoslavije ob obravnavanju zakona o ljudskih 
odborih jasno* razložil, kdo je tisti, ki bo v Jugoslaviji zgradil socializem. 
Dejal je: »Socializma ne more zgraditi nekakšen popoln birokratski aparat, 
pa naj tega vodi še tako genialno vodstvo. Socializem lahko raste samo- iz 
pobud milijonskih množic ob pravilni vodilni vlogi proletarske partije. Po- 
temtakem socialistični razvoj ne more iti po nobeni drugi poti kot po poti ne- 
nenehnega poglabljanja socialistične demokracije, v smislu čedalje širše samo- 
uprave ljudskih množic, v smislu njihovega čedalje večjega pritegovali j a k 
delu državnega stroja od najnižjih organov do najvišjih, v smislu čedalje več- 
jega sodelovanja v neposrednem upravljanju vsakega podjetja, ustanove in 
tako dalje,« 
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To pa je prav to, kar vsebuje in določa naša nova listava. Tako je tovariš 
Kardelj govoril v času, ko smo imeli največje težave z Informbirojem, ki je 
nasprotoval naši poti. V odgovoru nasprotniku je v nadaljevanju tovariš Kar- 
delj dejal: »Marx in Engels sta ob analizi pariške komune jasno opozorila na 
birokratizem kot hudo nevarnost, do katere pride po zmagi proletariata nad 
buržoazijo. Toda hkrati sta pokazala na nezmotljivo orožje zmagovitega pro- 
letariata, s katerim se bo zavaroval pred to nevarnostjo. To orožje je, pravita 
Marx in Engles, prvič volilnost in odstranljivost vseh vodilnih uslužbencev 
v vseh organih državne uprave in gospodarstva, drugič takšen sistem plač, 
ki bo preprečil pehanje za vodilnimi položaji v državni upravi, in tretjič ne- 
posredno pritegovanje množic v državno upravo, tako kot pripomnija Lenin, 
da bo vsakdo nekaj časa »birokrat«, da pa zavoljo tega nihče ne bo postal bi- 
rokrat. Tudi te misli so v naši ustavi dosledno konkretizirane in prispevajo bi- 
stveno k razširitvi osnove samoupravljanja, ki o njej pravi tovariš Kardelj: 

»V vsej zgodovini smo priča dejstvu, da so vsa revolucionarna gibanja 
razširila udeležbo ljudskih množic v oblasti in da so postavljena na dnevni 
red samoupravljanje ljudstva. Zgodovina prav tako kaže, da je bila značilnost 
vseh družbenih sistemov, ki so opuščali smer napredka in postajali reakcionarni, 
v tem, da je bil njihov prvi korak na tej poti izolacija državnega aparata od 
ljudskih množic in postopna odprava vseh oblik ljudske samouprave.« 

Tudi v tem oziru ima naša ustava zelo važno vlogo, saj bo prispevala k 
likvidaciji vseh odtujenih centrov moči, tako političnih kot gospodarskih, ki 
jim bom v nadaljevanju posvetil le še nekaj besed. 

Naj Kardeljeva izvajanja sklenem samo še s tole njegovo ugotovitvijo: 
»Naj ima na začetku katerokoli obliko, socialistična demokracija se lahko raz- 
vija samo v eni smeri, v smeri čedalje močnejšega razvijanja ljudskega samo- 
upravljanja, v smeri čedalje večjega zlitja državnega aparata z ljudskimi 
množicami.-« 

Te Kardeljeve besede mi zvenijo tako, kakor da so bile v zvezni skupščini 
izrečene včeraj. Tako popolno namreč izražajo vsebino in pomen nove zvezne 
ustave. Izrečene pa so bile, kot že omenjeno, pred 25 leti, kar pomeni, da so 
se načela nove ustave rojevala kar četrt stoletja in celo več, saj izvirajo, kot 
je že omenjeno, iz Kočevskega zbora in AVNOJ. Tudi o tem, zakaj z ustavo 
kasnimo, bi se dalo povedati marsikaj. Pri tem bi se vsekakor lahko sklicevali 
na vizionarske napovedi glede naše skupne bodočnosti pokojnega Borisa Kidriča, 
gorečega zagovornika samoupravljanja, in na velike napore Borisa Kraigherja, 
da se v praksi uresniči vse, kar je bilo teoretično že dognano. Vendar se moram 
zaradi pomanjkanja časa -vrniti le na to, kar je v sedanjem trenutku najbolj 
pereče, to pa je, kako odstraniti še zadnje ovire, ki kljubujejo novi ustavi, 
da bi se lažje uveljavila tudi v praksi. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Ne glede na to, da je prišlo v vsebini 
zvezne ustave, od osnutka do predloga, do precejšnjih sprememb, bom za so- 
glasje glasoval. To pa zaradi tega, ker so tudi v predloženem predlogu ustave 
uveljavljena vsa bistvena načela, za katera smo se odločili že pri osnutku. 
Cesar prej nismo mogli rešiti z resolucijami, z gospodarskimi in družbenimi 
reformami, bomo sedaj revolucionarno rešili z avtoriteto ustave, če bomo 
njena določila seveda izvajali. 

Gre od vsega začetka za uveljavitev osnovne pravice, da delavec odloča 
o rezultatih svojega dela. Ta pravica mu je bila doslej zagotovljena le deklara- 
tivno. Zato je prihajalo do nesoglasij, ki so nam povzročala veliko škodo. Ce 
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vzrokov za nesoglasja ne bi opravili, pa bi lahko prišlo do odprtih konfliktov. 
Nova ustava končno zagotavlja, da bo delavec resnično odločal in da bo zato 
zainteresiran za razvoj svoje temeljne organizacije združenega dela, torej ne 
le deklarativno, temveč tudi pri vlaganjih, pri tekočem traku, skratka povsod 
in o vsem. Potrudil se bo, da bo njegovo delo tako produktivno in tako 
uspešno organizirano, da mu bo omogočilo ne le primeren osebni dohodek, 
temveč bo s svojim delom ustvarjal tudi akumulacijo za razširjeno reprodukcijo 
vsega, od česar je odvisen napredek naše samoupravne družbe. Tako ne bo 
nobene potrebe več po prisilnem odtujevanju dela, vsaj ne tako drastičnem 
prisiljevanju in priganjanju, kot ga poznamo iz preteklosti, ko so razni nekon- 
trolirani centri moči zbrali velika sredstva in z njimi samovoljno razpolagali. 
Pri tem mislim tudi na tako imenovan državni kapital in na druge podobne 
pojave, ki jih je omogočal upravni centralizem, ki ga sedaj zvezna ustava do- 
sledno odpravlja, ker je v nasprtoju s samoupravljanjem. Proizvajalec je lahko 
samo ponosen na to, da bo gradil na svojem delu lastno boljšo življenje in na- 
predek ožje in širše družbene skupnosti. Gradili bomo boljšo skupno življenje 
s svojim pozitivnim odnosom do dela, ki bo osvobojeno vseh spon, saj bo imel 
proizvajalec-samoupravljalec tudi polno pravico, da deli, kot že poudarjeno, tudi 
presežek dela, tako da bo resnično odpravljeno vsako izkoriščanje človeka po 
človeku. 

Vsakdo bo v takem položaju skrbel tudi za to, da polno izkoristi svoj de- 
lovni čas, da bo imel čim manj bolezenskih izostankov in podaljšanih praznikov. 
So kolektivi, ki se tako v celoti obnašajo že danes. So pa tudi kolektivi, ki 
še vedno nagrajujejo po času, ki ga je delavec preživel na delovnem mestu in 
ki jim produktivnost ni merilo za nagrajevanje. Tako nagrajevanje pa destimu- 
lira dobre in produktivne delavce ter je vsekakor eden izmed vzrokov za nji- 
hovo odhajanje v tujino. Doslej skoraj nihče ni odgovarjal za to, če se je de- 
lalo slabo, če se je investiralo lahkomiselno, ker so bila odtujena sredstva 
na razpolago komurkoli. 

Ker so bili odtujeni centri moči tudi nekatere banke, je o tem govoril 
dne 17. januarja letos slovenskim bančnikom sam predsednik izvršnega sveta. 
Med drugim je dejal: »Ne sme se namreč zgoditi, da bi se povrnili časi, ko so 
nekateri centri ekonomske moči spravljali v nevarnost politični, samoupravni, 
pa tudi gospodarski razvoj.« Te predsednikove besede so zelo jasne in sodim, 
da daje ustava delavskemu razredu vso možnost, da prepreči vrnitev na staro, 
ki je nekaterim tako pri srcu. Posebej je bančnike opozoril še na to, da mora- 
jo upravljalci banke uporabiti bančno organizacijo tako, da bodo z njeno po- 
močjo in s pomočjo njenih strokovnih kadrov dograjevali ekonomski sistem. 
V smislu ustavnih določil pa je še dodal, da za izpolnjevanje sistema nič več 
ne skrbita izključno država in skupščina. S tem se mora ukvarjati združeno 
delo, ki bo zmoglo odpravljati nekatere slabosti in počasi zmanjšati kreditni 
odnos. 

»Samo financiranje premalo deluje,« je nadaljeval, »čeprav tvori materialno 
osnovo samoupravljanja in sloni na združevanju družbenega kapitala, ne zgolj 
za programe razširjene reprodukcije ter tekočega obnavljanja znotraj delovnih 
organizacij, temveč tudi za širše razvojne potrebe.« 

Predsednik je govoril še o sistemskih zasnovah, ki jih v Jugoslaviji pre- 
slabo razvijamo, čeprav so izredno pomembne za družbeni in gospodarski na- 
predek. Opozoril je na to, da med državnimi pooblastili še vedno najdemo 
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takšna, ki investiranje odmikajo od gospodarstva. Na splošno pa lahko rečemo, 
da poskušamo prenašati pristojnosti na delovne organizacije. 

Naj še posebej naglasim, da predsednik tudi meni, da v Sloveniji hitreje 
ubiramo to pot, ponekod v Jugoslaviji pa zaostajajo in celo povečujejo držav- 
ne pristojnosti. Kako zelo ponekod zaostajajo za že sprejetimi ustavnimi dopol- 
nili, izhaja tudi iz ocene v uvodni besedi člana sekretariata predsedstva Zvezne 
konference Socialistične zveze delovnih ljudi Jugoslavije na sestanku predstav- 
nikov zvezne, republiških in mladinskih konferenc SZDL ter predstavnikov 
sveta Zveze sindikatov Jugoslavije dne 17. 1. 1974 v Beogradu. 

Hotel sem biti dosleden, zato sem v razpravi o predlogu zvezne ustave po- 
novno opozoril na dejstvo, da Slovenija kljub nekaterim težavam, ki so nastale 
pri ustanavljanju temeljnih organizacij združenega dela, vlaga vendarle velike 
napore, da čimprej uresniči ustavna dopolnila, zavedajoč se, da s tem nadaljuje 
izročila AVNOJ in Kočevskega zbora. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi 
dati nekaj pripomb k besedilu predloga ustave SFRJ. 

Najprej pa nekaj besed o nerazčiščenih problemih in morda celo pomanj- 
kljivostih v tem besedilu. S tem bi samo nadaljeval razpravo, ki je bila že ob 
osnutku ustave Slovenije. Zadržal se bom pri oddelku »Skupščinski sistem«, 
posebej pri členih 138, 139 in 145. glede na vprašanja, kot so določanje delegatov 
in posebej izvolitev delegatov v družbenopolitičnem zboru. 

V 138. členu zveznega predloga se govori, da delegacije delegirajo delegate, 
medtem ko je bilo v osnutku rečeno, da delegacije lahko tudi kandidirajo dele- 
gate. Mislim, da je bilo stališče v osnutku boljše kot v predlogu, ker je stališče, 
da delegacije lahko tudi kandidirajo, dajalo več možnosti delovnim ljudem, 
da v celoti določajo svoje delegate, medtem ko imajo sedaj samo delno pravico 
in skoraj manj pravice kot delegacija. Delegacija je namreč tista, ki po pred- 
logu določa, v katero skupščino in za katero nalogo bo šel posamezni delegat. 
To pa bi morala biti pravica vseh delovnih ljudi. 

Ta pomanjkljivost v zveznem predlogu pa bi se lahko še bolj zaostrila v 
slovenski ustavi, ker so pri nas težnje, da se na osnovi tega določila uvede 
povsem fleksibilen mandat, se pravi, da delegacija lahko spreminja delegate 
od ene točke dnevnega reda do druge. Tega pa, kolikor vem, ne nameravajo 
storiti drugod v Jugoslaviji. Taka nestalnost delegatov bi omogočila, da bi 
se dovolj poglobili v bistvene zadeve, obenem pa bi bili delegati dokaj nemočni 
nasproti stalnemu delu skupščin in uprave, ki jim ta stalnost daje možnost 
večje obveščenosti, rutine in povezanosti. 

Povsem neutemeljeno je stališče, ki se pojavlja pri nas v Sloveniji, da bi 
stalnost delegatov pretvarjala delegate v predstavnike. Ta nevarnost je mnogo 
večja tam, kjer se upravni ah politični posli opravljajo na profesionalni in 
stalni način, kjer je veliko kopičenje funkcij in podobno. Dosti manjša, pa je 
ta nevarnost pri delegatih, ki se s političnimi posli ne ukvarjajo' profesionalno. 

Prehajam na vprašanje družbenopolitičnega zbora in njegove izvolitve. 
Ta zbor je novost, ki je v osnutku ni bilo. V 139. členu je med drugim rečeno, 
da družbenopolitične organizacije dogovorno določijo listo kandidatov za ta 
zbor. Zdi se mi, da bi morah to določilo dopolniti z izrecnim določilom, da 
družbene delegacije pri tem upoštevajo tudi predloge svojih osnovnih orga- 
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nizacij, in z določilom, da mora biti število kandidatov na listi po pravilu 
najmanj za četrtino večje od predvidenega števila delegatov v družbenopolitič- 
nem zboru. To bi konkretno pomenilo, če je predvideno število delegatov v 
tem zboru 50, da je na listi vsaj 60 ali 65 kandidatov. 

Ce bi bilo, kot predvidevajo nekateri predlogi, tudi pri nas število kandi- 
datov da te zbore enako številu bodočih delegatov — to se pravi, če bi bila zaprta 
lista — ne bi delovni ljudje mogli skoraj nič vplivati na določanje delegatov. 
Nastal bi vtis, da praktično le sama vodstva določajo te delegate. Obenem 
bi z zaprto listo precej odstopili od principa več kandidatov za eno mesto, ki 
volilnemu telesu omogoča nek izbor in ki se je že precej afirmiral v naši do- 
sedanji praksi. Zeljo ljudi, da je več kandidatov, kot je mest v skupščini, 
nikakor ne bi smeli ocenjevati kot buržoazno, kot »liberalističen« predsodek. 
Ce se o zaprti in dogovorjeni listi kandidatov dogovore vodstva političnih or- 
ganizacij, potem je očitno zelo malo možnosti za spremembo teh odločitev in 
ima volilno telo v precejšnji meri le vlogo opazovalca in objekta. Temu pa se 
upira tista elementarna želja ljudi, da bi bili tudi subjekt, da bi tudi soodlo- 
čali, to pa je tipična samoupravnosocialistična težnja. Zato še enkrat apeliram, 
da se o tej stvari razmisli. 

Prav tako mislim, da bi bilo treba dati v tej zvezi določilo, da v delegacijah 
družbenopolitičnih organizacij za skupščine občin in republike po pravilu ne 
morejo biti člani izvršnih teles teh organizacij. Ce bi člani izvršnih teles druž- 
benopolitičnih organizacij imeli tudi funkcijo delegatov v političnem zboru, 
bi se tako preveč nakopičile funkcije in pooblastila pri istih posameznikih, 
kar ni v skladu z našimi dosedanjimi dolgoletnimi težnjami, ki so bile izrecno 
usmerjene proti prevelikemu kopičenju funkcij. Ce bi na primer večino druž- 
benopolitičnih delegacij v republiki ali občini predstavljah člani izvršnih 
vodstev političnih organizacij, bi oni sami sestavljali skoraj celoten družbeno- 
politični zbor. Ce bi ta zbor imel na primer 50 članov, bi bil ta zbor praktično 
sestavljen iz posameznikov, ki imajo že tako največja izvršna pooblastila v 
svojih organizacijah. Zato se ne morem strinjati s tezo, ki se včasih pojavlja, 
da naj bi se popolnoma izenačila vodstva političnih organizacij z delegacijami, 
čeprav je to v določeni meri mogoče. Mislim torej, da bi tu morah biti tisti, 
ki so v izvršilnih telesih, povsem izločeni, kar je tudi v skladu z določili statuta 
Zveze komunistov. 

Naslednje vprašanje, glede katerega bi kazalo dati kake predloge ah pa 
mnenje, je stališče glede vloge Socialistične zveze v političnem sistemu. Mislim, 
da je prav, in po svojih skromnih močeh sem si poskušal v zadnjih desetih 
letih za to prizadevati, da SZDL dobi večji delež v našem političnem sistemu. 
Zato bi bilo treba tu še bolj poudariti vlogo SZDL kot mesta, kjer se soočajo 
različna mnenja v okviru samoupravnega sistema in načel SZDL kot organiza- 
cije, ki je široko odprta in ki skupščinam lahko daje, kadar se ji zdi potreb- 
no, tudi alternativne predloge, ne pa vedno in obvezno samo večinske pred- 
loge. To so bila tudi stališča, ki so bila v prvi fazi že vsebovana v naših slo- 
venskih amandmajih. 

V celoti pa se strinjam z govorniki pred menoj, da je v naših ustavnih 
predlogih veliko pozitivnih elementov in da ti pozitivni aspekti predvladujejo 
nad nejasnimi aspekti ali pa pomanjkljivostmi, o katerih sem govoril. Strinjam 
se povsem, da omogoča nova ustava v bistvu le večjo vlogo delovnega človeka 
v celotnem odločanju, zlasti na ekonomskem področju, in da tudi sistem dele- 
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gacij, kljub pomanjkljivostim, vendarle omogoča, da bodo delegati pod večjim 
in pod neposredne j šim vplivom delovnih ljudi. 

Posebno pomembna se mi zdi ureditev, ki je po mojem mnenju na visoki 
teoretični in praktični ravni obdelana v zveznem osnutku, to je ureditev med- 
nacionalnih odnosov. Zanjo lahko rečemo, da je morda eden od najresnejših 
dosedanjih prispevkov k pogledom na problematiko mednarodnega delavskega 
gibanja in da izraža sorazmerno izredno uspešnost razreševanja mednacionalnih 
odnosov v samoupravni Jugoslaviji. To kaže bolj kot karkoli drugega na 
praktično prednost socializma pred drugimi, zlasti kapitalističnimi sistemi, ki 
ne morejo, kot nam to kaže npr. razvita zahodna Evropa, razrešiti najbolj 
enostavnih mednacionalnih odnosov, ker pač ta družba temelji na principu 
oblastništva in lastništva. 

Ce bi naše delegacije v zvezni skupščini ocenile, da v zvezi večina vztraja 
pri dosedanjem besedilu predloga ustave, potem jaz ne mislim, da je treba 
podpirati ah pa vztrajati pri predlogih, ki sem jih dal. Lahko pa vse te pred- 
loge vključimo v slovensko ustavo, ker niso v nasprotju z zveznim tekstom, 
ampak ga samo dopolnjujejo v skladu s specifičnostmi v Sloveniji, kar je 
tudi že sprejelo politično stališče. Prosim poslance, da se izrečejo o omenje- 
nih predlogih in stališčih, ker se ustavna razprava bliža koncu in ker so bili 
podobni predlogi že ustno dani in pismeno objavljeni. 

Dovolite, da preidem od konkretnih stališč glede zveznega ustavnega 
besedila k oceni nekaterih družbenih vidikov, ki so najtesneje povezani s 
sprejemanjem in izvajanjem ustave, ki pa ne morejo biti vključeni v samo 
njeno besedilo. 

Da bi delegatski in skupščinski sistem v bodoče čim bolje deloval, je 
treba oceniti tudi izkušnje dosedanjih skupščin. Popolnoma negativne ocene 
dosedanjih skupščin se ponavljajo vse do danes. Se pred nekaj dnevi so bila 
v tisku objavljena zelo poudarjena stališča, da so poslanci zastopali samo 
svoje osebne interese, ne pa svojega družbenega okolja in da je zato kaj malo 
pomembno, kaj povedo o novi ustavi. Lahko spremene le kakšno vejico v 
njej ter vzdignejo na koncu roko. Trditve, da so bili dosedanji poslanci brez 
mandata delovnih ljudi, bi bile kaj slabo priporočilo za bodočo ustavo, če 
bi bile resne. Lahko bi vzbudile dvom v njeno veljavnost, če bi jo namreč 
sprejemali — poudarjam —• in pripravljali popolnoma nepooblaščeni poslanci. 

Pomembnejša od takega govoričenja pa je ocena tistih izkušenj dosedanjih 
poslancev, ki lahko koristijo bodočim delegatom. Pri tem bi se omejil pred- 
vsem na republiški zbor, kajti njegovo delo najbolje poznam. 

Seveda so se v delu skupščine in tudi republiškega zbora nujno pokazale 
nekatere splošne slabosti naše družbe. Toda večkrat se zamolči najvažnejše, 
da je namreč v dosedanji skupščini in zlasti v republiškem zboru od prvega 
dne obstajala zelo živa in zelo vsestranska iniciativa, da se te družbene slabosti 
premagajo. Kdor ne želi te iniciative videti, je zelo neobjektiven. Ta iniciati- 
va ni bila naš monopol, vendar je bila pomemben in izviren prispevek za 
vsestransko reševanje teh slabosti v naši družbi. To razreševanje seveda po- 
zdravljamo, vendar ugotavljamo, da se je okrepilo precej kasneje, kot so bile 
sprožene omenjene iniciative v skupščini. 

Od prve seje naše skupščine v maju 1969. leta je več poslancev razpravljalo 
o raznih vidikih lažnega liberalizma in o neupravičenih socialnih razlikah. 
O tem smo razpravljali principialno, obenem pa smo predlagali številne kon- 
kretne rešitve, ki so se že ali pa se še uresničujejo. Že na prvih sejah repu- 
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bliškega zbora v 1969. letu in kasneje so bile izražene jasne kritike in pred- 
logi, ki so zadevali drugačno, pravičnejšo razdelitev dohodka in zahtevali 
ugodnejši položaj delovnih organizacij, zlasti industrije in kmetijstva, večjo 
pomoč siromašnejšim učencem in študentom, skrb za nerazvita območja v 
Sloveniji, skrb za družbeni standard, pa tudi za stanovanja za občane v tež- 
jem položaju, skrb za razne kategorije borcev, predloge za izboljšavo davč- 
nega sistema in podobno. 

Že od prvih sej v letu 1969 in kasneje je več poslancev neprestano na- 
sprotovalo lažnemu liberalizmu z zahtevami in s predlogi, da se prevladajo 
stališča o vsemogočnosti trga, da se jasno obvladajo in usmerijo elementi 
tržišča s posebnim tipom planiranja, z izdelavo ustreznih gospodarskih instru- 
mentov, s krepitvijo družbenega nadzora v gospodarstvu in podobnim. 

Za prihodnje delo delegatov in vsega samoupravnega sistema je pomembno 
ugotoviti, kje so vzroki, da je čedalje več poslancev v republiškem zboru 
uspešaio delovalo. 

1. Poslanci so bili toliko uspešnejši, kolikor več stikov so imeli s svojo 
volilno bazo. To dokazuje, da se je delegatski princip uveljavil že v doseda- 
nji skupščini. 

2. Poslanci republiškega zbora so bili večkrat uspešni tudi zato, ker so 
imeli pregled čez vso problematiko naše družbe, ker so lahko povezovali 
konkretne interese svojega okolja z družbeno celoto, kar pa jim je bilo olaj- 
šano tudi zaradi stalnosti njihovega mandata. Prepričan sem, da bo določena 
stalnost v delu bodočih delegatov nujen pogoj za njihovo uspešnost in da bo 
to stalnost prineslo samo izkustvo, četudi bi se deklarativno zahtevale vsako- 
dnevne zamenjave delegatov. 

3. Zlasti uspešno je bilo tako samostojno nastopanje poslancev, ki se ni- 
kakor ni podrejalo ozkim slojem ali skupinam v naši družbi, niti frakcijam 
v političnem življenju, ampak se je odločno usmerilo v uresničevanju temelj- 
nih ciljev naše družbe, kot so npr. določeni v programu Zveze komunistov, v 
stališčih »SZDL danes« in podobnem. Program ZK seveda ni božanska, abso- 
lutna resnica, ki se ne bi mogla razvijati. Toda v njem so zadosti jasno formu- 
lirani vsi temeljni skupni interesi vseh delovnih ljudi pri nas in v svetu, 
in to bolje kot v katerem koli znanem sodobnem političnem programu. 

Tako usmeritev predlagamo tudi vsem bodočim delegatom in aktivistom, 
saj je najbolj revolucionarna in najbolj plodna. Izbrati z vso resnostjo program 
za vodilo ne pomeni pomiriti se z obstoječo stvarnostjo, ampak pomeni odločiti 
se za najbolj radikalno kritiko zaostalosti naše in svetovne družbe in za njeno 
temeljito spreminjanje, ki bo trajalo še desetletja. 

Naj navedem en sam primer praktičnega pomena, ki ga ima program 
kot kritično in revolucionarno vodilo za vse aktiviste in delegate. Program 
zelo jasno kaže, da se je nujno boriti na dve strani, proti lažnemu liberalizmu 
in proti birokratizmu in da je pozitiven izhod iz obeh enostranosti samo v 
razvoju samoupravljanja. Kadar in kjer smo v preteklem desetletju odstopali 
od tega, je naša družba doživljala velike izgube in zastoje. 

Ker so v 60. letih številni odgovorni dopuščali lažni liberalizem in vse, 
kar prinaša, smo zabredli v težave, ki jih sedaj označujemo z besedami tehno- 
kratizem, nacionalizem in s podobnimi. 

V zadnjih dveh, treh letih pa je bil zanemarjen boj z državnimi in poli- 
tičnimi oblikami birokratizma in to je sprožilo dejavnost tistih, ki želijo režim 
močne roke, take ah drugačne vrste. 
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Prav je, da opozarjamo, da so v gospodarski strukturi stalni in objektivni 
izvori tehnokratizma oziroma bolje rečeno gospodarskega birokratizma. Nujno 
pa bi bilo tudi opozarjati, da žive v politični, državni in upravni strukturi 
tudi stalni izvori političnega birokratizma. O tem bi lahko navedli številna 
mesta iz programa ZK. Skupščina kot najvišji samoupravni organ množic 
bi se še posebej morala spoprijemati z obema nevarnostima. Kot iščemo 
sedaj konkretne ukrepe za premagovanje tehnokratizma, tako bi morah ures- 
ničevati konkretne akcije za premagovanje političnega birokratizma, odprav- 
ljati preveliko kopičenje funkcij in podobno. 

Delo prihodnjih delegatov in aktivistov bo lahko še uspešnejše, če bodo 
vsi dejavniki, zlasti pa družbenopolitične organizacije bolj skrbele za zakoni- 
tost. Pri tem razumem ta pojem dosti širše, kot je to običajno. V to besedo 
vključujem poleg državnih in samoupravnih normativnih aktov tudi programe, 
statute in sklepe družbenopolitičnih organizacij, kar je utemeljeno, saj te 
organizacije postajajo vse tesnejši del političnega sistema. Vse prevečkrat 
se dogaja, da tisti, ki bi se morah najbolj dosledno držati vseh zakonov, sta- 
tutov in sklepov, ne delajo dovolj v skladu z njimi, ne ocenjujejo tudi ljudi 
in kadrov v skladu z njimi ali pa programov in sklepov niti dobro ne poznajo. 
Vse to je znak resne pomanjkljivosti, ki bi jo lahko- imenovali subjektivizem 
in pogosto pomanjkanje objektivnih meril v družbenopolitičnem življenju, 
v kadrovski politiki in podobno. 

Zaradi tega se včasih dogaja, da so nekateri za zelo velike napake nagra- 
jeni, drugi pa za dobro delo kaznovani, vse to pa ne spodbuja prave udeležbe. 

Subjektivizem, neobjektivnost in negotovost lahko prizadevajo socialistično 
iniciativo in kritičnost, če se javne razprave ne organizirajo tako, kot je 
predvideno v statutih, in če eno stališče, ki tudi izvira iz samoupravnih načel, 
dobi bistveno manjše možnosti v javnosti kot drugo stališče. Zaradi subjekti- 
vizma in neobjektivnosti ima lahko socialistična iniciativa večkrat vehko težje 
družbene ovire kot nesocialistična kritika. Dogaja se, da se socialistična ini- 
ciativa in kritika označujeta kot demagogija, oblastiželjnost in reakcija, da se 
socialistični kritiki zapre pot v javna občila in v tiskarne. Če bi se taki pojavi 
še množili, bi si z resno delegatsko kritiko, zlasti močnejših organov upali 
nastopati samo izredno hrabri. Tedaj bi ta kritika in iniciativa postala zelo 
redka, zlasti če se nanaša na važne in boleče zadeve. 

Zato bi morah v bodoče razlikovati socialistično ali pa tudi nehoteno zgre- 
šeno kritiko od namerne nazadnjaške kritike. Vendar pa je pri tem treba pou- 
dariti, tudi kot izkustvo in spodbudo vsem bodočim delegatom in aktivistom, 
da je pri nas več možnosti kot v zgrajenem stalinizmu ah neostalinizmu. Pri 
nas sicer žive še dovolj močne sestavine in pojavi birokratizma, vendar pa 
ti niso zgrajen, strnjen in celovit sistem. Zato se lahko pri nas pojavljajo v 
življenju ne prav stalne, vendar stvarne možnosti socialistične iniciative in 
kritike. Dokaz temu je tudi ustavna razprava, ki sicer ni bila v celoti organi- 
zirana, kot je bilo dogovorjeno, vendar je bilo v njej mogoče premagati nekatere 
najbolj neustrezne teze in večkrat tudi uspešno zastopati druge napredne teze. 

To je še en dokaz, da bi se pri nas dalo bistveno več narediti, kot zmore- 
jo navidezni naprednjaki in navidezni revolucionarji. Se enkrat so se pokaza- 
la kot neutemeljena stališča, da se pri nas ne da ničesar narediti. Take trditve 
poraja ali nevednost ali pa malomeščanski, klerikalni, stalinistični in podobni 
interesi. Zlasti tisti, ki imajo ozke nesocialistične interese, seveda žele, da pro- 
padejo tudi tiste sestavine demokracije, ki so pri nas žive, četudi bi temu 
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propadu sledil potop vse dežele. Zato namenoma zapirajo oči tudi pred temi 
pozitivnimi sestavinami. 

Ustavna razprava je bila kvantitativno dosti široka. Vendar ni bila vedno 
najbolj kvalitetna. Zlasti se mnogi poklicani niso oglasili ob najbolj perečih 
vidikih političnega sistema. Tu gre ali za nevednost ali za politično nesposob- 
nost in komoditeto ali za nerazumevanje, kako je v naših pogojih treba voditi 
dosleden revolucionarni boj, seveda na poseben način, ali za prevelik strah 
zaradi težav, ki jih včasih doživljata socialistična kritika in iniciativa. 

Ta strah pa večkrat ni preveč časten strah, saj je pogosto samo sestavina 
karierizma. Karierizem je ena od največjih ovir za delovanje samoupravnega 
sistema. Zato je nujno ta pojav omeniti tudi bodočim aktivistom in delegatom. 
Pri nas se kaki odgovorni ljudje ne spuste v odločilne »nevarne« razprave, ki bi 
se jih morah udeležiti, ker se boje, da bi zato imeli težave v svoji karieri, 
da zato ne bodo zlezli na naslednjo karieristično stopničko, da bodo imeli 
nekaj nižji dohodek, da jim ne bodo tiskali knjig ah kaj podobnega. 

Čeprav socialistična kritika in iniciativa večkrat doživljata omenjene in 
podobne težave, te vendarle niso tako velike kot v celovitem, zgrajenem sta- 
tističnem ali neostalističnem sistemu in se zato ni mogoče izgovarjati na tako 
stanje. 

Pri tem bi omenil še en aspekt, ki se mi zdi izredno pomemben za vsebin- 
sko polnost bodočega ustavnega sistema. To je velik pomen morale pri vseh 
aktivistih in vseh funkcionarjih za uspešno delovanje skupščinskega in samo- 
upravnega sistema. Njen pomen je že na začetku dobro zapazil pokojni Boris 
Kidrič, ko je še med osvobodilnim bojem pisal o birokratizmu in karierizmu. 
Ta vprašanja so danes pri nas še vehko bolj aktualna in jih omenjajo tudi 
mnogi drugi. 

Pomanjkanje tvorne, samoupravno politične morale je vzrok, da se šte- 
vilne zrele in hude situacije v družbi ne razrešujejo, ker se določeni odgovorni 
ljudje preveč posvečajo samo boju za svoj osebni položaj, prestižnemu boju 
s konkurenti in iskanju zvez, ker jih samo skrbi, kako bi se prilagodili dolo- 
čenemu odnosu političnih sil, ne glede, ah je ta odnos dober ali slab, socialisti- 
čen ah ne. Zato večkrat ne porabljajo svojih moči za bistvena družbena vpra- 
šanja, ki ostajajo nerešena, se kopičijo, zaradi česar zapademo v družbene kri- 
ze. Ne govorim torej o morah kakega popolnega odrekanja, ampak samo trdim, 
da ima vsak moralno obveznost tudi, da se bori za družbeno mesto in dohodek, 
ki mu po delu pripada. Toda to je droben delček tiste nujne in vsestranske 
stopnje, vsebine in oblike morale, ki je funkcionalna za uspešni samoupravni 
sistem. 

Oprostite mi, če bom po tem dolgem, morda tudi ne ravno nujnem razprav- 
ljanju omenil samo še eno pobudo, ki jo je stalno in močno poudarjala prav 
naša slovenska skupščina. Stalno smo zahtevali, da se takoj za samoupravlja- 
njem kot druga najvažnejša naloga določi stalno in hitro dviganje produktiv- 
nosti dela. To je bilo danes v skupščini že omenjeno, dodal bi samo to, da je 
stalno dviganje produktivnosti dela tako življenjsko pomembno, da je treba 
temu takoj prilagoditi ves ekonomski sistem, delovanje političnih organizacij, 
kadrovsko politiko in da bi bilo o tem in o drugih omenjenih vprašanjih 
treba spregovoriti dosti več na bližnjih kongresih. Povsem jasno je, da samo 
bistven porast količine dobrin — ta pa ima lahko trajen izvor samo v večji 
produktivnosti — na posameznega proizvajalca omogoča njegov realni višji 
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standard in tisto višjo kulturo, ki je bistvena, da bi postal uspešnejši samo- 
upravljalec. 

Zato menim, da bi morali kadrovski izbiri, pri izbiri delegatov, pri izbiri 
članov in vodstev družbenopolitičnih organizacij takoj za merilom, ki mu 
pravimo odnos do samoupravnega socializma, kot naslednje najvažnejše me- 
rilo dosledno spoštovati delovni prispevek posameznikov in strogo pretresti, 
ali je bodoči član organizacije, vodstva ali skupščine med boljšimi delavci 
v svoji družbeni skupini. Pri tem poudarjam, da s tem nikakor ne nastopam 
proti težnji, da se čim več delavcev vključi v skupščine političnih organiza- 
cij in organov, ampak samo trdim, da bi tudi med delavci morali biti novi 
delegati samo tisti (kar še posebej velja za intelektualce, politične profesional- 
ce in druge), ki poleg odločnosti za samoupravni socializem kažejo tudi odloč- 
nost pri profesionalnem delu in ki pripadajo vsaj boljši polovici delavcev 
svoje kategorije —< delavci, meddelavci, nekvalificirani delavci in podobno. 

Dovolite, da rečem na koncu samo še to, da je kljub določenim slabostim 
naša skupščina lahko ponosna na svoje delo, ker je dala dovolj pozitivnih inici- 
ativ, zato iskreno želim, da bi bodoča skupščina in delegati delovali še bolj 
uspešno kot mi. 

Predsedujoči Miran Goslar:Še kdo želi besedo? (Ne.) Če sem prav 
razumel tovariša Rusa, si želi, da bi se zbori o njegovih predlogih in pripombah 
posebej izrekli. 

Dr. Voj an Rus (iz klopi): Ne. Želel bi le, da bi šel predlog v razpravo. 
Kot sem dejal, ne vztrajam, da mora naša delegacija v zvezi, če ni občega sta- 
lišča glede tega, zahtevati spremembo zveznega teksta. eC pa naša delegacija 
ugotovi, da je tak predlog sprejemljiv, potem pa je prav, da to uveljavi. To bi 
torej prepustili presoji naše delegacije. 

Predsedujoči Miran Goslar: Vsekakor bodo te pripombe tovariša 
Rusa kot prispevek k razpravi poslane zvezni skupščini skupaj s sklepom, ki 
ga bodo sprejeli, tako da bo naši delegaciji in tudi drugim poslancem zvezne 
skupščine dana vsa možnost, da se glede teh predlogov opredelijo. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, predlagam, da sprejmemo naslednji od- 
lok, o katerem bi glasovah ločeno po zborih: 

Odlok o soglasju k besedilu ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije daje soglasje k besedilu usta- 
ve Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki ga je sprejela zvezna 
skupščina in predložila skupščini SR Slovenije dne 1. februarja 1974. 

Prosim, da glasujemo, in sicer najprej gospodarski zbor. 

Predsednik Tone Bole (gospodarski zbor): Dajem odlok o soglasju k 
besedilu ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor soglasno sprejel odlok, ki ga je pre- 
bral predsednik tovariš Goslar. 

Predsedujoči Miran Goslar: Prosim, da sedaj glasuje prosvetno- 
kulturni zbor. 
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Predsednik Miloš Poljanšek (prosvetno-kulturni zbor): Pozivam 
poslance prosvetno-kulturnega zbora, da glasujete o odloku o soglasju k be- 
sedilu zvezne ustave. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Predsedujoči Miran Goslar: Prosim, da glasuje še socialno-zdrav- 
stveni zbor. 

Predsednik dr. Srečko Koren (socialno-zdravstveni zbor): Prosim 
poslance socialno-zdravstvenega zbora, da glasujete o odloku o soglasju k be- 
sedilu ustave SFRJ. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor odlok o soglasju k besedilu 
ustave SFRJ soglasno sprejel. 

Predsedujoči Miran Goslar: In še republiški zbor! Kdor je za ta od- 
lok, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi republiški zbor soglasno sprejel odlok o soglasju 
k besedilu ustave SFRJ. 

S tem je odlok o soglasju k besedilu ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije sprejet v vseh zborih skupščine SR Slovenije. 

Hvala. Sledil bo 5-jminutni odmor, nato pa se bodo vsi zbori zopet zbrali 
k skupni seji v tej dvorani. 

(Skupna seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Sedaj bomo poslušali uvodne ekspozeje 
k posameznim točkam dnevnega reda, in sicer na skupnih sejah. Najprej bo 
skupna seja republiškega zbora in gospodarskega zbora. Uvodni ekspoze k 
predpisom o likvidaciji državnega kapitala ima podpredsednik izvršnega sveta 
Zvone Dragan. 

Zvone Dragan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V času, ko pripravlja izvršni svet z vso intenzivnostjo in zavzetostjo svoj akcij- 
ski program za uresničevanje resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974, že prihajamo s serijo 
zakonov, predpisov, predlogov in alternativ o odpravi državnega kapitala v 
Sloveniji, ki pomenijo obenem tudi zasnovo, tako po načinu razmišljanja kot 
tudi po upoštevanju prioritet, novega sistema razširjene reprodukcije, v kate- 
rem postavljamo v prvi plan samofinanciranje temeljnih organizacij združenega 
dela in novo funkcijo poslovnih bank pri zagotavljanju nemotenega procesa 
razširjene reprodukcije. Z današnjimi predlogi in alternativami o odpravi 
državnega kapitala dajemo vso podporo težnjam za. oblikovanje takšnega si- 
stema razširjene reprodukcije, kakršen je opredeljen v novi ustavi, obenem 
pa dajemo tudi materialne impulze za uresničevanje prioritetnih nalog v raz- 
vojni politiki. Omenjeni predlogi in alternative so rezultat široko zasnovanih 
razprav v družbenopolitičnih organizacijah, v izvršnem svetu in gospodarski 
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zbornici, rezultat lanskoletnega sestanka s predsedniki občin, rezultat nekaj- 
letnega strokovnega dela pri razčiščevanju vseh vprašanj o odpravi državnega 
kapitala na ravni federacije. Tako stopamo z današnjo razpravo v skupščini 
v sklepno fazo odločitev na ravni republike o predloženem modelu odpravlja- 
nja državnega kapitala. S tem modelom dajemo obenem tudi odločno podporo 
težnjam, opredeljenim z novo ustavo, po hitrejšem uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov. V želji, da bi prispevali svoj delež k tej raz- 
pravi, smo pripravili obširno pismeno obrazložitev k posameznim predpisom, 
obenem pa tudi dopolnilno obrazložitev k celotnemu konceptu, s katerim od- 
pravljamo državni kapital na ravni republike, in kronologijo prizadevanj za 
odpravo državnega kapitala na vseh ravneh, ki so se marsikdaj zatikala na 
svoji vijugasti poti, kljub začetnim idejnim usmeritvam 8. kongresa Zveze 
komunistov Jugoslavije in izhodiščem gospodarske in družbene reforme, kljub 
odločnim zahtevam v resoluciji 9. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in 
tudi kljub večkrat kasneje povsem jasno opredeljenim političnim stališčem. 

V obdobju od sprejetja ustavnih dopolnil do nove ustave smo prišli ne- 
ogibno pred zaključna sistemska in materialna dejanja za likvidacijo državnega 
kapitala v republiki, obenem pa tudi v občinah, kjer je proces odpravljanja 
državnega kapitala še vedno prepočasen, in v federalnih okvirih, kjer se trdo- 
vratno zadržujejo še nekateri ostanki državnega kapitala. 

K predloženemu gradivu je bila dana bilanca za vsa sredstva SR Slovenije, 
ki smo jih opredelili kot tako imenovani čisti državni kapital. Seveda pa 
je treba izrecno poudariti, da dokončni obseg sredstev še ni povsem opredeljen, 
predvsem zato, ker še vedno nismo prejeli vseh bilanc nekaterih bivših zveznih 
bank. Mislimo, da je skrajni čas za odločno zahtevo, da te banke s polno od- 
govornostjo izdelajo celotno dokumentacijo, ki mora biti predložena k tem 
bilancam, saj sedaj prikazujejo le zbirne podatke, ki ne dajejo celovitega 
pregleda in so le statističnega značaja, zato ne morejo biti osnova za izvršitev 
prenosa sredstev, pravic in obveznosti. To je v interesu republik kot v interesu 
celotnega jugoslovanskega gospodarstva, saj kljub vsem urgencam, kljub vsem 
priporočilom, kljub odločnim sklepom izvršnega biroja jugoslovanska inve- 
sticijska banka in jugoslovanska kmetijska banka nista opravili svojih časovno 
določenih obveznosti do republik glede predložitve zaključnih računov. 

Odločno se tudi zavzemamo za identifikacijo vseh oblik državnega kapitala, 
ki niso opredeljene s predloženimi dokumenti, pri čemer posebej poudarjamo 
nekatera področja, kjer poteka proces prilagajanja ustavnim spremembam 
na tej točki absolutno prepočasi, kot so položaj Narodne banke Jugoslavije 
v kreditni emisiji, reeksporterji, veletrgovska podjetja, zavarovalnice in ne- 
kateri skladi, ki porajajo osnove za reprodukcijo na bazi državnega kapitala 
in odnosov, kakršni so se porajali v preteklosti brez odločilnega vpliva zdru- 
ženega dela. 

Z današnjimi osnutki zakonov se približujemo prelomni točki odpravljanja 
starega sistema razširjene reprodukcije in obenem skladno z ustavo postav- 
ljamo izhodišča za sistem razširjene reprodukcije, ki bo slonel na načelih 
samofinanciranja, sovlaganj, različnih oblik samoupravnega združevanja dela 
in sredstev, s tem pa tudi na višji stopnji organiziranja celotnega gospodarstva. 

Izvršni svet je v skladu z novimi ustavnimi rešitvami o sistemu razširjene 
reprodukcije in v skladu s političnimi stališči o vrnitvi državnega kapitala 
gospodarstvu obravnaval v juliju leta 1973 informacijo o problematiki likvida- 
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cije državnega kapitala in že takrat sprejel naslednje najpomembnejše ugoto- 
vitve in izhodišča za zaključne rešitve: 

1. Na podlagi konkretnih programov je treba vrniti samoupravno združe- 
nemu delu državni kapital, ki se je oblikoval v republiki in občinah na pod- 
lagi prejšnjih investicijskih skladov in v okviru izvenproračunske bilance 
federacije. 

2. Skupščina SR Slovenije je že pred leti določila, da se od leta 1970 dalje 
vsi plasmaji oziroma vse anuitete iz sredstev državnega kapitala usmerjajo 
nepovratno prek posebnega računa za izravnavanja v gospodarstvu in pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da smo v Sloveniji 
od leta 1970 dalje bistveno omejili reproduciranje državnega kapitala in spro- 
žili proces njegovega postopnega ugašanja. 

3. Obseg državnega kapitala v SR Sloveniji je v primerjavi z drugimi re- 
publikami relativno skromen, kajti republika ni bila v večjem obsegu udele- 
žena pri kreditih iz splošnega investicijskega sklada federacije, obenem pa 
tudi sama ni razpolagala s pomembnejšimi, izdatnejšimi sredstvi. 

4. Dosledno moramo izpeljati naloge v zvezi z odpravljanjem sredstev 
tako imenovanega anonimnega kapitala v bankah, zavarovalnicah in pri re- 
eksporterjih, sredstva pa vrniti samoupravno organiziranemu združenemu 
delu. 

V skladu s takšnimi izhodišči in s prioritetnimi nalogami, tako v družbe- 
nem planu razvoja Slovenije od leta 1971—1975 kot tudi v resoluciji o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letoš- 
njem letu so pripravljeni tudi predloženi osnutki predpisov za likvidacijo 
državnega kapitala. S tem modelom predlagamo-, da se v materialnem smislu 
obdrži obseg že vloženih sredstev v prometu, elektrogospodarstvu in metalur- 
giji, vendar v novih družbenoekonomskih razmerjih med temeljnimi organiza- 
cijami združenega dela, razmerjih, ki bodo dogovorjena s samoupravnimi spo- 
razumi. V čisti dejavnosti kmetijstva pa predlagamo prenos dodatnih sredstev, 
predvsem z likvidacijo dela državnega kapitala v skladu skupnih rezerv SRS, 
čeprav je treba poudariti, da obstajajo določena še vedno odprta vprašanja o 
načinu razdelitve in usmeritve sredstev s tako imenovanega stalnega dela 
sklada skupnih rezerv SRS. In vendar je tudi tu nesporno, da so ta sredstva 
ena izmed pojavnih oblik državnega kapitala in da moramo sprejeti vsaj za- 
konsko obvezo o njihovi neogibni likvidaciji. 

S predloženim konceptom likvidacije državnega kapitala uresničujemo 
našo radikalnejšo politiko in smelejšo akcijsko usmeritev za leto 1974, ker ,smo 
se v tej skupščini dogovorih, da se bomo odločno zavzemali za vključevanje 
resolucije in prioritetnih nalog srednjeročnega tekočega plana. Z današnjimi 
predpisi od osnutka zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slo- 
venije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združe- 
nega dela do osnutka zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slove- 
nije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti obenem tudi podpiramo ideje o nujnosti nadaljnjih sprememb v 
razvojni politiki Slovenije. Iz predloženega gradiva je razvidno, da se usmerja 
v elektrogospodarstvo 311,8 milijona dinarjev neto sredstev, v črno metalur- 
gijo 463,4 milijona dinarjev, v kmetijstvo brez deleža iz razdelitve sredstev 
stalnega dela sklada skupnih rezerv SRS, ker še ni opredeljen definitivni 
odnos med plasmaji v kmetijstvo, gozdarstvo in promet, 467,6 milijona dinar- 
jev, v železniško in luško gospodarstvo 657,7 milijona dinarjev, v sklad za 
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izvoz in kreditiranje izvoza opreme 57,6 milijona dinarjev, v gozdarstvo 10 
milijonov dinarjev in v stanovanjsko gospodarstvo 317,1 milijona dinarjev. 

Z drugimi besedami, gre za skupen neto prenos sredstev v znesku 2813,8 
milijona dinarjev na združeno gospodarstvo kot upravljalca teh sredstev, med- 
tem ko je prenos teh sredstev v plasmajih 3672,3 milijona dinarjev, kar se bo 
odrazilo v povečanih virih poslovnih sredstev temeljnih organizacij združenega 
dela oziroma združenega gospodarstva. 

Takšna bilančna sprememba bo imela, čeprav so sredstva v kreditnih 
razmerjih in praktično plasirana, neposreden vpliv na krepitev materialne 
osnove združenega dela. Vendar se je obenem treba otresti iluzij, da bomo 
z likvidacijo državnega kapitala reševali vse probleme razširjene reprodukcije, 
ki so se nakopičili v nekaterih sicer po razvojni politiki prioritetnih področjih. 
Sredstva, ki so namenjena elektrogospodarstvu, so le majhen del v primerjavi 
s tistimi, ki so se združevala z obveznim posojilom gospodarstva. Ce se bomo 
odločili, da ostanejo krediti črni metalurgiji, potem bo nekako zaokroženo 
financiranje hladne valjarne na Jesenicah, projekta, ki je izrednega pomena za 
nadaljnji razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. 

V tako imenovanem »zelenem programu« razvoja slovenskega kmetijstva 
prav tako ne odstopamo od zastavljenih ciljev, zato je potrebno dodatno na- 
meniti določena sredstva državnega kapitala za kmetijstvo, poleg tistih, ki 
so že plasirana. 

Seveda pa bo potreben selektiven pristop po nosilcih sredstev, ki naj te- 
melji na razvojni politiki republike, opredeljeni z družbenim planom in resolu- 
cijo, kar je bilo edina podlaga za določena prelivanja sredstev, njihovo združe- 
vanje oziroma koncentracijo na samoupravni podlagi. 

Pri republiških sredstvih je potrebna čimprejšnja odločitev o odpravi po- 
sebnega računa SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeše- 
vanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, vzporedno pa tudi odločitev o tem, 
kakšne neposredne posege bo v prihodnje opravljala republika prek svojega 
proračuna in katere naloge v tem smislu bo prevzelo samoupravno organizirano 
gospodarstvo, predvsem pa upravljalci poslovnih bank. Uresničevanje takšnih 
nalog bo seveda zahtevalo precejšnjo koncentracijo dolgoročnih sredstev in več- 
je angažiranje sredstev iz tujine, zato smo z resolucijo tudi obvezali upravljalce 
bank, da bodo posvetili posebne napore in selektivno pristopih k ocenjevanju 
in kreditiranju investicijskih projektov. Dodatna dolgoročna sredstva, tudi 
iz naslova ukinjenja vseh oblik državnega kapitala, povečujejo delež gospodar- 
stva pri financiranju naložb in prispevajo k spreminjanju sedaj neugodnih 
odnosov med samofinanciranjem in kreditiranjem naložb. 

Izvršni svet je zato pri oblikovanju konkretnega modela likvidacije držav- 
nega kapitala upošteval predvsem naslednje konkretne predpostavke: 

1. Državni kapital bo vrnjen temeljnim organizacijam združenega dela na 
področju gospodarstva. 

2. Z zakonom ni predvideno generalno in linearno odpisovanje sredstev 
in obveznosti. 

3. Kreditni odnos na ravni družbenopolitične skupnosti in gospodarstva 
bo ukinjen. Zadržal pa se bo praviloma znotraj samega gospodarstva, kar po- 
meni, da bodo dolžniki ostali še nadalje v kreditnem odnosu do novih nosilcev 
pravic in obveznosti, torej temeljnih organizacij združenega dela v gospo- 
darstvu. 
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4. Sredstva in obveznosti se bodo prenesle novim porabnikom v celoti 
ali v kombinaciji z dosedanjimi dolžniki, ki so dobili sredstva iz državnega 
kapitala v obliki kredita pod sorazmerno ugodnimi pogoji. 

5. Temeljne organizacije združenega dela, ki bodo združevale sredstva na 
podlagi samoupravnega sporazuma, bodo morebitne drugačne odnose, npr. ne- 
kreditne, zasnovale s svojimi odločitvami v okviru samoupravnih sporazumov, 
ko bodo odločale o ponovnih plasmajih likvidnih sredstev odstopljenega ka- 
pitala. 

6. Z odstopanjem sredstev in obveznosti temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela želimo ustvariti nadaljnje materialne pogoje za soodločanje na 
določenih področjih gospodarstva, kjer je prisoten skupen interes za oblikovanje 
odnosov tako v tekoči kot v dolgoročni reprodukciji, oziroma želimo pospešiti 
procese integracije, zlasti integracije vertikalnega tipa. 

7. Način združevanja sredstev bo uveljavljen s samoupravnimi sporazumi, 
ki jih bodo sklepale temeljne organizacije združenega dela. Obstaja pa tudi 
možnost, ki jo tudi nakazujemo v gradivu, da se sklepajo družbeni dogovori med 
zainteresiranimi partnerji ali da se kriteriji za razdelitev, način, pogoji in na- 
meni združevanja določijo z zakonom. Likvidacija državnega kapitala, v vseh 
njegovih oblikah je bistveni pogoj, da se sistem in mehanizmi razširjene re- 
produkcije zgradijo na novih ustavnih določilih. Ta določila so vsebovali že 
ustavni amandmaji, niso pa bili v obdobju zadnjih dveh let, kljub odločnim 
političnim stališčem, niti v sistemskem niti v materialnem smislu ustvarjeni 
zadostni pogoji za odločnejšo preusmeritev procesov razširjene reprodukcije 
v okvir samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Evidentno je, da mora 
sistem razširjene reprodukcije v samoupravni družbi uspešno reševati pred- 
vsem dve nalogi. Prvič, financiranje razširjene družbene reprodukcije, ki bo 
na samoupravni osnovi zagotovila izvršitev dogovorjenih smeri in ciljev raz- 
vojne politike, in drugič reproduciranje, in to v razširjenem smislu, samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov. Analize potrjujejo, da smo z doseda- 
njimi mehanizmi premalo uspešno reševali eno in drugo nalogo. 

Sistem razširjene reprodukcije bo v skladu s sprejetimi ustavnimi in po- 
litičnimi izhodišči slonel predvsem na sistemu samofinanciranja, v katerem bo 
združevanje dela in sredstev temeljnih drugih organizacij združenega dela vse 
bolj pomembna komponenta sistema, upoštevajoč interese temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela, da si v raznih oblikah integracij zagotovijo pogoje 
za boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, uporabo nove tehnike in tehno- 
logije, stabilnost v poslovanju in razvoju, ustreznejše angažiranje strokovnih 
kadrov, zagotovitev surovin in reprodukcijske osnove in podobno. 

Na tej osnovi se bodo tudi vse bolj razvijali takšni družbenoekonomski 
pogoji, da se medsebojni odnosi organizacij združenega dela ne bodo vzpo- 
stavljali izključno prek trga in cen, kar bo v osnovi spodkopalo ekonomske 
pozicije monopolov in skupinskolastninskih teženj v odnosu do družbene last- 
nine. Pri tem je bistveno, da je akumulacija oblika družbene lastnine v cirku- 
laciji in da delavec zadrži nad njo kontrolo, kjerkoli se zadržuje zaradi pove- 
čanja proizvodnje, produktivnosti dela in tudi dohodka. 

Čeprav mora postati institucija samofinanciranja osnovni odnos v sistemu 
razširjene reprodukcije, si niti teoretično niti praktično ne moremo zamisliti 
sistema, v katerem institucije kredita in kreditnih odnosov ne bi igrale po- 
membne vloge v procesu optimalne alokacije sredstev družbene reprodukcije. 
Zato bo potrebno v sistemu še bolj razviti ustavno funkcijo poslovnih bank, 
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da bodo tudi banke v poslovni politiki v interesu združenega dela usmerjale 
del svojih sredstev tudi v tiste naložbe, ki so pogoj za skladen in optimalen 
razvoj celotnega narodnega gospodarstva. 

V mislih imamo zlasti naložbe v gospodarsko infrastrukturo. Čim prej se 
bodo banke usposobile za takšno usmeritev v poslovni in kreditni politiki, tem 
prej bodo odpadli razlogi, da se za te namene obvezno in samo z zakoni usmer- 
jajo sredstva gospodarstva. V letu 1973, torej v lanskem letu je v Sloveniji že 
opazen bistven premik v smeri samofinanciranja, saj so gospodarske organiza- 
cije zagotavljale že kar 48,6 % sredstev za investicije v osnovna sredstva, re- 
publika pa le še 1,4 %. Ukinjanje vseh oblik državnega kapitala ne pomeni 
tudi ukinjanje odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti, zlasti republike kot 
države, ki temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in delovnih 
ljudi in njene skupščine kot organa samoupravljanja, v katerem delegati izvr- 
šujejo funkcijo oblasti v okviru ustavno opredeljenih pravic in dolžnosti 
republike. 

Vpliv republiške skupščine in njenih organov na razširjeno reprodukcijo, 
ki bo praviloma indirekten, se bo v najbolj integralni obliki odražal v družbe- 
nem planu, v katerem bodo na podlagi skupno ocenjenih možnosti in pogojev 
razvoja, planov in programov organizacij združenega dela, interesnih in drugih 
samoupravnih skupnosti in občin določeni temeljni cilji in naloge skladnega 
družbenega razvoja. 

V družbenem planu, predvsem v srednjeročnem, se bomo morali dogovoriti 
poleg ostalega zlasti za odnos med akumulacijo in potrošnjo, kar bo predstav- 
ljalo splošen materialni okvir za financiranje razširjene reprodukcije kot 
osnove za zagotovitev optimalnih pogojev za dinamičen gospodarski in družbeni 
razvoj. 

V določeni meri bodo občine in republika vplivale na smeri in tokove 
razširjene reprodukcije zlasti z davčno politiko in politiko cen in z oblikovanjem 
drugih splošnih pogojev gospodarjenja, za katere bodo z ustavo in zakoni 
pooblaščeni. 

Ustava, kot vemo, pooblašča republiko* tudi vnaprej, da lahko z 
zakonom določi obvezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za 
financiranje tistih potreb družbene reprodukcije, za katere bo to določeno 
z družbenim planom. 

Menimo pa, da bodo največji del problemov, za katere naj bi morebiti 
uporabili to izjemno ustavno pooblastilo, lahko praviloma reševali predvsem 
upravi j alci poslovnih bank sami in samoupravne interesne skupnosti na pod- 
ročju gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Pri ukrepih, ki jih bo sprejela skupščina 
SR Slovenije za likvidacijo državnega kapitala na ravni republike, je potrebno 
čimprej izdelati dokončne predloge, medtem ko naj bi za ostala sredstva 
pripravili predlog družbenega dogovora, s katerim bi ponudili rešitve glede 
prenosa teh sredstev na samoupravno organizirano gospodarstvo povsod, kjer 
so nastala in se še vedno reproducirajo sredstva z logiko državnega kapitala. 

Smernice za reševanje tega vprašanja na občinski ravni pa kaže oblikovati 
s priporočilom skupščine SR Slovenije. Čas do izdelave in sprejema zakonov 
pa moramo izkoristiti na podlagi usmeritve v današnji razpravi za dokončno 
razjasnitev še preostalih nerešenih vprašanj in dilem in še zlasti za opredelitev 
do variantnih rešitev. Pri tem bo še posebno pomembna aktivnost gospodarske 
zbornice, upravljalcev poslovnih bank, samih organizacij združenega dela, občin, 
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političnih dejavnikov in strokovnih institucij. Takšna pot zanesljivo vodi k 
odločitvam, ki bodo dodobra pretehtane, ustavno-pravno in politično sprejem- 
ljive in ekonomsko utemeljene. 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala. Sledi skupna seja republiškega 
zbora in enotnega zbora delovnih skupnosti. Tu bomo poslušali tri ekspozeje: 
najprej ekspoze k osnutku družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog 
in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974. Besedo ima 
podpredsednica izvršnega sveta dr. Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Za današnjo razpravo ste prejeli osnutek družbenega dogovora, shemo, ki 
prikazuje sistem samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. 
Kratka pismena obrazložitev, ki je tej shemi priložena, jasno prikazuje dosedanji 
potek in najbrž je prav, da ga tukaj ne bomo ponavljah. 

Cilj te uvodne obrazložitve pa je prikazati predvsem akcijo v njenem 
današnjem teku ter dosežke in pomanjkljivosti. Te bo ta forum lahko ustrezno 
ocenil, saj jo praktično vsi spremljate pri svojem delu, nekateri med vami pa 
ste neposredni nosilci te akcije. Osnovo za oceno današnjega stanja na tem 
področju predstavlja poleg neposrednih stikov republiškega štaba z občinskimi 
štabi tudi 9 regionalnih posvetov, ki so bih izpeljani pred dvema dnevoma, to 
je v torek, in pa anketa, s katero so bili vsi občinski štabi zaprošeni za odgovore 
in ki jo je izpolnilo tudi 56 od 60 občinskih štabov. Rezultati te ankete služijo 
prav tako kot podlaga ocene sedanjega trenutka. 

Kot prvo iz vsega tega naj poudarim ugotovitev, da predstavlja zasnovani 
sistem sporazumevanja in dogovarjanja bistveni prispevek k uresničevanju 
ustavnih načel. Podrobnejše opredehtve ciljev in nalog v okviru družbenega 
dogovora pa predstavljajo uresničevanje ciljev in nalog resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju za leto 1974. Zato je akcija doživela podporo tako 
v družbenopolitičnih organizacijah in samoupravnih interesnih skupnostih kot 
v občinah in republiki. Ta podpora se je odrazila tudi v neposrednem delu. 
Samoupravne interesne skupnosti so v zadnjem trimesečju preteklega leta 
izdelale osnutke okvirnih programov za leto 1974 in jih prvič neposredno po 
vsebini uskladile med seboj. Doseženi so bih tudi dogovori o skupnem reševanju 
nekaterih nalog, ki so bile doslej velikokrat neusklađeno reševane. 

Pripravljeni so bili tudi programi skupnih nalog, ki so bih objavljeni 
v 2000 izvodih in razdeljeni med vse nosilce celotne akcije, in to v neposrednih 
stikih na regionalnih posvetih. Predlogu republiškega štaba, da se na nivoju 
občin organizirajo občinski štabi za samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje, so sledile, tako je razvidno iz ankete, vse občine. Iz podatkov 
ankete je razvidno, da je bilo 52 od 60 občinskih štabov organiziranih že v 
decembru in le preostali v prvih dneh januarja. Ti štabi, ki imajo v povprečju 
po 15 do 25 članov, pokrivajo vso strukturo od predstavnikov družbenopolitičnih 
skupnosti do družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skup- 
nosti in so imeli v januarju v povprečju 4 do 5 delovnih sej za izvedbo akcije. 

Vse samoupravne interesne skupnosti na republiškem nivoju so začele 
akcijo za usklajevanje dela znotraj posameznih interesnih področij, od temeljnih 
do republiške skupnosti. Tu pa že naletimo na vrsto težav, objektivno pa tudi 
subjektivno pogojenih. 
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Ce pogledate skico sistema, ki je priložena, in 14 strani družbenega dogo- 
vora, vam bo vrsta objektivnih težav takoj pred očmi. Prva izvira iz dejstva, 
da sistem samoupravnih interesnih skupnosti na vseh področjih ni do konca 
zgrajen. Za prva štiri področja, to je za otroško varstvo, izobraževanje, kulturo 
in telesno kulturo imamo zgrajen sistem temeljnih samoupravnih interesnih 
skupnosti v povezavi z republiškimi. Za druge štiri pa tak samoupravni meha- 
nizem na območju občine ne obstaja. Med njimi za zdravstvo ni težko vzpostaviti 
neposredne povezave tudi na občinskem nivoju, ker je zdravstvo že v letu 1973 
v celoti prešlo na sistem samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogo- 
varjanja. Za ostale tri, to je za zaposlovanje, za znanost in za pokojninsko- 
invalidsko zavarovanje, pa močno občutimo pomanjkanje vezi na nivoju občine 
kot širše, v skladu z ustavnimi načeli pojmovane družbenopolitične skupnosti. 
In tako moramo sedaj v postopku sporazumevanja in dogovarjanja graditi 
vsaj začasne, vendarle nujne mostove do delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in do drugih občanov na občinskem nivoju. 

Prav gotovo ta akcija sama ne bo rešila samoupravne zasnove na teh štirih 
področjih dejavnosti v občini. Je pa takoj na začetku pokazala na sistemski 
primanjkljaj, ki ga bo tudi v interesu teh dejavnosti treba čimprej odpraviti, 
kajti to sporazumevanje in dogovarjanje jasno kaže, da se bo slabo godilo 
vsem tistim, ki ne bodo imeli neposrednih povezav z delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in ki ne bodo gradili teh povezav od teh delavcev 
navzgor do republiških skupnosti. 

Drug, tokrat že subjektivno pogojen izpad pa je na vertikalnih povezavah 
od temeljnih do republiških samoupravnih interesnih skupnosti. Za te terja 
družbeni dogovor, da morajo biti njihovi programi usklađeni med seboj. Za 
posamezno dejavnost mora to po vertikalah, ki so razvidne iz priložene skice, 
urejati samoupravni sporazum med temeljnimi in republiškimi skupnostmi. 
Čeprav bi tak sistem v načelu moral delovati že doslej, vsaj na nekaterih 
področjih obstajajo tako zgrajene interesne skupnosti že več let, lahko v sami 
akciji posebej iz poročil občinskih štabov ugotavljamo, da gre za vrsto pomanjk- 
ljivosti. Glavna se odraža v dejstvu, da sodelovanje med temeljnimi in pristojno 
republiško interesno skupnostjo doslej ni bilo dovolj živo, zlasti v pogledu 
programiranja dela, kriterijev določanja prioritet, pa seveda tudi kvantifikacij. 

Vrsta občinskih štabov utemeljeno opozarja, da niso prejeli osnutkov 
skupnih poljudno pripravljenih programov, da niso povzeli predlogov solidar- 
nostnih programov republiških skupnosti. Po drugi strani pa moramo povedati 
tudi to resnico, da je iz kvantifikacij nekaterih temeljnih samoupravnih 
interesnih skupnosti razvidno, da svojevoljno postavljajo ceno storitev in ne 
spoštujejo dogovorjenih normativov, četudi so jim jih posredovale republiške 
interesne skupnosti, potem ko so bili na osnovi izhodišč resolucije še usklađeni 
v okviru republiškega štaba in precizirani v posameznih postavkah. 

Na tem mestu je treba poudariti, da imajo interesne skupnosti po ustavi 
pravico in dolžnost do programiranja, usklajevanja in uresničevanja programa 
na svojem področju, zato morajo tako temeljne kot republiške skupnosti kritično 
pristopati k snovanju in uresničevanju svojih nalog, za katere so pooblaščene in 
za katere nosijo polno odgovornost. Nevzdržno je v sistem samoupravnega 
sporazumevanja vnašati duh proračunskega licitiranja in navijanja zahtev prek 
vsake dopustne mere, upoštevajoč pri tem samo lastne interese in ne globalnih 
razmerij, danih z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju v letu 
1974. Tak pristop ne more voditi k uspehu. Je naiven in je lahko samo voda 
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na mlin. tistih, ki trdijo, da lahko le administrativno poseganje zagotovi potrebno 
skladnost. Da se taka miselnost še pojavlja v interesnih skupnostih, je najbrž 
vzrok tudi v ponekod še dokaj enostranski usmerjenosti teh interesnih skupnosti, 
kjer prihaja do izraza predvsem glas delavcev posamezne dejavnosti, manj 
pa glas delavcev delegatov uporabnikov. Seveda ne smemo izključiti možnosti, 
da vrsta nalog ali celo dejavnosti na nekem področju v letu 1974 bistveno 
poraste v primerjavi s preteklim letom, če so take potrebe. Toda ob tem 
morajo biti druge potrebe potisnjene v drugo vrsto, saj gre za dogovor o 
usklajevanju potreb in možnosti. 

To usklajevanje po vertikalah je za posamezna področja dolžnost in odgo- 
vornost samoupravnih interesnih skupnosti, po horizontalah, navedenih v skici, 
pa dolžnost občin in republike, torej družbenopolitičnih skupnosti, ki v ta 
namen sprejemajo družbene dogovore na občinskem oziroma na republiškem 
nivoju. 

Gre za skupnoi odgovornost, ki pa je vendarle v svojih delih jasno opre- 
deljena po posameznih nosilcih. Ne občinske skupščine s svojimi organi ne 
izvršni svet skupščine Slovenije ne morejo prevzeti odgovornosti, ki so po 
ustavi pravica pa tudi dolžnost samoupravnih interesnih skupnosti. 

Ce torej opozarjamo na tako skrajnost in terjamo odgovorni pristop ter 
se že v sami zasnovi upiramo neskladjem, velja to v neenaki meri tudi za drugo 
skrajnost, ki jo zagotavljajo nekateri na srečo osamljeni poborniki ohranjanja 
proračunskih odnosov. Ti terjajo vnaprejšnjo določitev vseh delitvenih razmerij 
za vsako področje dejavnosti in za vse občine enako. 

Povsem jasno je, da morajo biti plansko opredeljena globalna razmerja v 
delitvi ustvarjenega dohodka in da morajo imeti pri tem prednost vlaganja v 
proizvodnjo, ki bodo omogočila jutri višji dohodek in s tem tudi boljše pogoje 
dela za vse dejavnosti. Tako stališče, ki določa zaostajanje skupne porabe in 
porabe v celoti za rastjo družbenega proizvoda in daje prednost vlaganjem v 
razširjeno reprodukcijo, tudi v proizvodne postopke in kadre, tako stališče 
smo kvantificirano opredelili v resoluciji in torej postavlja ne samo osnovo 
družbenega dogovora, ampak tudi globalno bilančno osnovo celotnega sporazu- 
mevanja in dogovarjanja. 

Plansko so v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi priprav- 
ljene tudi okvirne kvantifikacije obveznih in razširjenih programov posameznih 
področij, pri čemer imam med obveznimi v mislih tiste, ki so opredeljene z 
zakonskimi pravicami in dolžnostmi, medtem ko razširjene predstavljajo tiste 
kvantifikacije, ki-pomenijo ponudbo interesnih skupnosti za dopolnilne oblike 
dejavnosti na posameznem področju. Te bodo predložene nosilcem dogovarjanja 
te dni. Vendar pa je treba poudariti, da predstavljajo ta planska razmerja le 
okvirna republiška poprečja, od katerih bodo samoupravno dogovorjene po- 
stavke tako po posameznih dejavnostih kot po posameznih občinah prav 
gotovo odstopale navzgor in navzdol, kar je tudi prav, saj predstavlja poprečje 
le presek, ne predstavlja pa specifičnih potreb posamezne dejavnosti ali posa- 
mezne občine. Te imajo pravico in dolžnost prilagajati vlaganja v programe 
družbenih dejavnosti, v skladu s potrebami in odločitvami delavcev na svojem 
območju. 

Taka svoboda samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja pa še zdaleč 
ne pomeni anarhije in nekontrolirane porabe, ki bi utegnila ogroziti začrtano 
smer krepitve proizvodnih zmogljivosti gospodarstva. Gre le za novo kvaliteto 
družbenega planiranja, ki mora, tako kot vse ostalo, rasti iz samoupravno 
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opredeljenih usmeritev delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in 
drugih občanov v krajevnih skupnostih. Za tako planiranje mora biti značilno 
soočenje vnaprejšnjih planskih predpostavk z zasnovo sporazumov in dogovorov. 

V ta namen je republiški štab pripravil tabele za spremljanje kvantifikacij 
osnutkov samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, v katerih naj 
bodo prikazani vsi podatki o predlagani delitvi v okviru porabe za vsako 
dejavnost in vsako občino, in to za leto 1974 v primerjavi z letom 1973. Vsote 
teh postavk bomo seveda morali primerjati z okviri, ki jih terja resolucija o 
družbenoekonomskem razvoju za leto 1974. V primerih, ko bo šlo za odstopanja 
od resolucije, se bo treba uskladiti tako v samoupravnih interesnih skupnostih 
kakor v proračunih. Morebitna planska neskladja znotraj teh okvirov pa bo 
treba soočiti z realnimi gibanji in ugotoviti, ali je treba popravljati tiste 
zasnove, ki jih bo postavilo življenje, ah tiste zasnove, ki jih je postavil plan. 
Popravljati bo treba tam, kjer bo narobe. 

Vsekakor mora biti predlogu družbenega dogovora, čigar osnutek danes 
obravnavamo, priložena pred sprejemom kompletna bilanca porabe, z bistveno 
razliko v primerjavi z dosedanjimi bilancami te vrste, da bo tokrat dogovorjena 
z delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih 
usklađena z njihovimi specifičnimi potrebami in možnostmi. To pot bo republi- 
ška bilanca le vsota različnih interesov in poradelitve po posameznih dejav- 
nostih in posameznih občinah, usklađena seveda s politiko, ki jo določa re- 
solucija. 

Pri tem usklajevanju pa velja posebej opozoriti na vrsto skupnih nalog v 
regijah, pa tudi v republiki. Odločanje delavcev v vsaki temeljni organizaciji 
združenega dela ne pomeni razbijanja skupnega reševanja vrste nalog, ki 
terjajo združevanje. Prav dogovarjanje z vsemi delavci bo lahko prispevalo k 
večjemu združevanju povsod tam, kjer bomo z združevanjem dosegli boljšo 
kvaliteto ali nižjo ceno — večkrat tudi oboje — pa naj gre za zdravstvo1, 
izobraževanje, kulturo ali katerokoli drugo področje. 

Še posebej pa je treba poudariti solidarnost. Ta mora po načelu, ki je bilo 
sprejeto v dosedanjem delu akcije kot izhodišče, naraščati najmanj s tolikšnim 
indeksom, s kakršnim bo naraščala celotna dejavnost na nekem področju. 
Solidarnostne programe so dolžne predložiti republiške interesne skupnosti, 
ki jih morajo pripraviti v sodelovanju s temeljnimi skupnostmi oziroma z 
ustreznimi strukturami v okviru občinskih štabov. Predložiti morajo kriterije 
zanje in izračunati učinke po posameznih občinah. Globalni predlog kvantifi- 
kacij za skupne in solidarnostne programe je v postopku in bo predložen 
nosilcem akcije te dni. Obsegal bo tako kriterije kot višino sredstev za posa- 
mezne naloge pa tudi predlagane vire in stopnje. 

Razumljivo je, da bo treba uskladiti tudi vire za celotno porabo z izračuna- 
vanjem osnov in prispevnih stopenj, saj le tako lahko zagotovimo usklađeno 
obremenitev posameznih virov. Prikaz zasnove tega bo danes dal v svojem 
ekspozeju republiški sekretar za finance tovariš Florjančič, obenem pa bo 
spregovoril tudi o pripravah na metodologijo, o kateri pa tečejo dogovori že 
v okviru republiškega štaba in ki bo prav tako predložena predlogu družbenega 
dogovora. 

Poleg zasnove samoupravnih sporazumov v okviru samoupravnih interes- 
nih skupnosti in proračunskih razprav za tiste naloge, ki ostajajo v okviru 
proračunov, pa potekajo te dni tudi dogovori o prenosih nekaterih nalog iz pro- 
računov na samoupravne interesne skupnosti. V načelu je treba že letos vse 
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prenesti tja, kamor spada po ustavni zasnovi, in le v izjemnih primerih smemo 
pristajati na kompromisne rešitve. 

Prav tako je treba rešiti tudi vprašanje pokrivanja primanjkljajev, in 
sicer do višine, dogovorjene z družbenimi dogovori v preteklem letu. Tu mislim 
predvsem na družbeni dogovor o višini dohodkov, ki jih lahko samoupravne 
interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti pridobijo iz izvirnega pri- 
liva ali na osnovi samoupravnih sporazumov za kritje dogovorjenega obsega 
dejavnosti v letu 1973, in na aneks k temu dogovoru. To je nujno treba urediti, 
saj bi neenakomerno uresničevanje tega pomenilo tudi neenakopraven start 
nekaterih dejavnosti v letu 1974. 

Prav te dni prehaja delo iz okvirov občinskih štabov in družbenopolitičnih 
organizacij pred delavce v temeljnih organizacijah združenega dela in pred 
druge občane v krajevnih skupnostih. Socialistična zveza in sindikati so v 
posebni akciji pripravili program vključevanja v sporazumevanje in dogovar- 
janje za vse tiste občane, ki niso vezani v temeljnih organizacijah združenega 
dela, gospodarska zbornica pa vodi akcijo za angažiranje gospodarskih struktur 
v občinah. 

Prav tako pa tudi samoupravne interesne skupnosti angažirajo za sodelo- 
vanje delavcev na področju družbenih dejavnosti. Vsi se pripravljajo na nepo- 
sreden pogovor o skupnih potrebah in njihovem pokrivanju. Ta ponekod že 
poteka. V Celju, kjer prednjačijo, so se na primer delavci iz družbenih dejavnosti 
že neposredno pogovorili z več kakor 20.000 delavci in drugimi občani. V več 
kot polovici občin so bili že vsem prebivalcem posredovani poljudno prikazani 
programi dela družbenih dejavnosti za leto 1974. Druga polovica hiti za njimi 
z večjo ah manjšo zamudo. 

Javne razprave o predlogih za posamezna področja potekajo povsod. Izre- 
čena je marsikatera kritika, dano pa je tudi marsikatero priznanje dobremu 
delu. Vsi pa imajo še težave z usklajevanjem predlogov z realnimi možnostmi, 
ki so praviloma manjše od želja. Usklajevalni roki, ki smo jih predvideli v 
začetku decembra, so v zamudi v povprečju za 14 dni, kar kaže, da bo akcijo, 
kot smo si prizadevali, težko končati do konca februarja. Opozoriti pa je treba, 
da podaljšanje za več kakor teden dni v marcu ne bi bilo dopustno, saj nam 
mora preostali čas do konca marca, dokler še velja začasno financiranje, biti na 
razpolago, če bodo potrebni nekateri zakonski posegi. Ti bi prišli v poštev, če 
za neko dejavnost ne bi bih doseženi samoupravni sporazumi ah če bi ti bili 
v neskladju z resolucijo o družbenoekonomski politiki razvoja SR Slovenije 
za leto 1974. Opozarjam pa, da bo izvršni svet nastopil z zakonskimi predlogi 
tudi v primeru, če ne bi bila zagotovljena potrebna vzajemnost ali solidarnost, 
kar pa upamo, da ne bo potrebno, saj bi to bila zelo slaba legitimacija za vse 
nosilce sporazumevanja in dogovarjanja. 

Pred nami je mesec neposrednega sporazumevanja in dogovarjanja, ki naj 
privede do samoupravnih sporazumov v okviru temeljnih, regionalnih in repu- 
bliških interesnih skupnosti ter do občinskih in republiškega družbenega dogo- 
vora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in 
splošno porabo v letu 1974. 

To dogovarjanje naj prispeva v vsaki dejavnosti, v občini in republiki, k 
skladnosti, in to med vlaganjem v proizvodnjo in med osebno, skupno in 
splošno porabo, med posameznimi vrstami te porabe, med posameznimi nalogami 
in znotraj njih. Gre za skladnost potreb in možnosti našega vsakdanjega dela 
in življenja, pa tudi našega razvoja. Zato je treba odkloniti nekatere klice, da 
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je škoda časa za tako dogovarjanje, ne glede na to, da gre pri tem za dogovor 
o porabi skoraj tretjine ustvarjenega dohodka. Ze majhen izogib anomalijam, 
ki bodo ob široki demokratični zasnovi prav gotovo v večji meri izključene, 
bo pomnoženo povrnil vloženi čas in denar. Vendar gre pri tem za mnogo več, 
gre za vrednote v družbi, kakršna je naša, v kateri morajo biti pristni in 
neposredni odnosi med ljudmi vredni najmanj toliko kot potrošniške dobrine. 
Za zagotavljanje takih pristnih odnosov pa se je treba neposredno pogovarjati, 
spoznavati in prisluhniti potrebam- drug drugega. In pri tem bo treba dati 
prednost tistim nalogam, ki so skupnega pomena za vse ali vsaj za večino. 
Zato si moramo prizadevati, da bodo take naloge v okviru porabe dobile 
svojo prednost. 

Osnutek družbenega dogovora, ki je pred vami, je prav sedaj v široki 
razpravi. Pripombe in dopolnilne predloge so dali tako odbori te skupščine 
kakor tudi republiška konferenca Socialistične zveze in svet sindikatov, gospo- 
darska zbornica, ekonomski in pravni svet izvršnega sveta, samoupravne inte- 
resne skupnosti in še vrsta drugih. To dokazuje, da gre za družbeno dogovarja- 
nje, ki je skupna zadeva in skupna odgovornost vseh družbenih dejavnikov. 
Izvršni svet kot nosilec in usklajevalec te akcije bo skušal predloge v največji 
možni meri upoštevati. Predvsem pa bo zanj pa tudi za druge nosilce pred- 
stavljala usmeritev za nadaljnje delo vaša ocena dosedanjega dela in predlo- 
ženega osnutka, ki ga bomo izpopolnili po tej razpravi in tako pripravili 
predlog družbenega dogovora, skupaj z že navedenimi kvantifikacijami soli- 
darnostnih in skupnih programov. 

Za uspešen zaključek akcije, ki naj vzpostavi sistem samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja ter zagotovi samoupravno usklađeno 
globalno bilanco, pa je še obilo dela. Vsak v tej akciji nosi svoj kos nalog 
in odgovornosti in prav bo, če se bo vsak od nas zavedal, da jih pred ljudmi 
ne bo mogoče prevračati na tuja ramena. 

Pri ocenjevanju tako subjektivnih kot objektivnih težav pa ne gre poza- 
biti, da prav tiste, največje, pa naj gre na primer za pomanjkanje kriterijev 
za solidarnost ali pa za nedodelanost samoupravnih načinov združevanja za 
reševanje skupnih nalog, ne izvirajo iz sistema samoupravnega sporazumeva- 
nja, temveč so -ostanek in dediščina državno-proračunskih odnosov. Samo- 
upravno sporazumevanje delavcev jih zdaj postavlja v žaromete kritike in 
jasno terja, da jih odpravimo. K temu pa naj prispeva tudi ta akcija. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči Miran Goslar: Sedaj pride na vrsto obrazložitev k 
predlogu zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letu 1974 in obrazložitev k izhodiščem za sestavo republiškega proračuna. Be- 
sedo ima Jože Florjančič, republiški sekretar za finance. 

Jože Florjančič: Predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred 
vami so izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974. Ta predstav- 
ljajo vmesno fazo med pripravo predloga letošnjega proračuna in sprejeto 
resolucijo o družbenoekonomski politiki in neposrednih nalogah v letu 1974. 
Hkrati poteka intenzivno delo pri pripravi družbenega dogovora o osnovah 
programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za splošno in skupno porabo v 
letu 1974, katerega sestavni del je tudi poraba na nivoju republike kot družbe^ 

18 



274 Enotni zbor delovnih skupnosti 

nepolitične skupnosti. Obseg proračuna bo torej določen, ko bo oblikovana 
ostala poraba v republiki, kar pomeni, da morajo biti ustrezno rešena tudi vsa 
tista vprašanja iz izhodišč, ki se neposredno nanašajo na prenesene obveznosti 
iz republiškega proračuna v proračune republiških samoupravnih interesnih 
skupnostih, tako v družbenih dejavnostih kot tudi v gospodarstvu. Prav tako 
mora biti v tem času vsaj v načelu sprejet samoupravni sporazum upravljal- 
cev bank o ustrezni spremembi njihove kreditne politike, kar je pogoj za 
odpravo neproračunske bilance republike oziroma računa SR Slovenije za 
posege v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnostih. 

Izhodišča temeljijo na določilih 40. ustavnega dopolnila k ustavi Sociali- 
stične republike Slovenije oziroma na 313. členu osnutka ustave Socialistične 
republike Slovenije, ki opredeljuje naloge, ki jih financira Socialistična repu- 
blika Slovenija iz svojega proračuna. 

Poleg tega so izhodišča za sestavo proračuna prilagojena zahtevi, da mora 
biti proračunska poraba usklađena s predvideno stabilizacijsko politiko, to je, 
rast proračuna mora biti nižja od rasti nominalnega družbenega proizvoda 
v tem letu. V tem okviru pa je treba zagotoviti financiranje vseh tistih nalog, 
ki so nujne za ustrezno delo upravnih organov, sodišč in tožilstva, ter izpolnje- 
vanje zakonskih obveznosti do invalidsko-poko j ninske zaščite ter tujih dolgov. 
Z izhodišči opredeljen obseg proračuna pomeni približno 14'% povečanje reali- 
zirane istovrstne proračunske porabe v letu 1973. Pri tem gre za nekatere 
metodološke spremembe zaradi prenosa določenih obveznosti na samoupravne 
skupnosti v družbenih dejavnostih in v gospodarstvu ter tudi za prevzem ne- 
katerih novih nalog v letošnjem letu. Pomembnejši podatek o višini proračun- 
ske porabe v Socialistični republiki Sloveniji je, koliko znaša v družbenem 
proizvodu vsega gospodarstva, saj se bistveno zmanjšuje od leta 1972, ko je 
znašala 5,07 °/» in v letu 1973 ko je bila 3,85 °/o pa do predvidene v letu 1974, 
ko naj bi se ponovno znižala na 2,9 %>. 

Ta gibanja so zgovoren dokaz o orientaciji na zniževanje proračunskega 
financiranja skupnih nalog skozi proračun republike in prenašanje tega na 
ustrezno samoupravno organizirane asociacije. Če že v letu 1972 ne bi v tej 
smeri skladno z razvojem družbenoekonomskih odnosov na podlagi ustavnih 
amandmajev iz leta 1971 naredili bistvenih premikov, zlasti pa še tistih ob 
sprejemanju proračuna za leto 1973, bi obseg proračuna v letu 1974 znašal 
skoraj še enkrat več, kot se predlaga. Prav ta praksa pa nas zavezuje, da sto- 
rimo nadaljnje odločne korake pri približevanju obsega proračuna zagotav- 
ljanju sredstev za financiranje nalog, ki so opredeljene v določilih ustave SR 
Slovenije. To je financiranje republiških organov in organizacij za pomoč 
nerazvitim območjem v Socialistični republiki Sloveniji, za zaščito borcev in 
za nekatere nujne intervencije v gospodarstvu. 

Izhodišča so dosledna tej orientaciji, saj bodo ti izdatki predstavljali čez 
95"/o sredstev letošnjega proračuna. Nekatere izjeme namreč so, nadaljnji 
napori do priprave predloga pa morajo biti usmerjeni tako, da se najdejo 
rešitve za zmanjšanje eventualnih izjem na minimum, ali sedaj ali med letom. 

V okviru tega dela naj omenim samo dve konkretni zadevi. V realizaciji 
dohodkov proračuna za leto 1973 je prikazano, da se bo po podatkih, ki pa 
niso dokončni, zbralo iz davka na dohodek temeljnih organizacij združenega 
dela približno 127 milijonov din več, kot je bilo planirano. Opredelili smo se 
za to, da se ta znesek vrne oziroma poračuna v letu 1974 pri istem viru, kar 
pomeni, da poraba iz naslova tega davka v republiškem proračunu za leto 
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1973 ostaja na planiranem nivoju. Hkrati ugotavljamo pomemben izpad do- 
hodkov v računu Socialistične republike Slovenije za posege v gospodarstvu, 
ki ga bo nujno potrebno pokriti v letu 1974 iz virov izvirnega priliva republike. 

Pri opredeljevanju dohodkov proračuna za leto 1974 naj poudarim samo 
nekatere najpomembnejše stvari. Z ukinitvijo prometnega davka na storitve 
bank in trgovine ter z ukinitvijo davka na izdatke iz sklada skupne porabe so 
se izvirni dohodki republike, republiški in zvezni proračun zmanjšali za pri- 
bližno milijardo 30 milijonov din. Samo za republiški proračun iz teh virov 
pa za približno 280 milijonov din. 

Predvideno je, da se z davkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v letošnjem letu zbere 360 milijonov din. To pomeni, da se zadrži instru- 
mentarij tega davka iz leta 1973, razen ustrezne korekcije, za višino kal- 
kulativnih osebnih dohodkov, ki pomenijo odbitno postavko pri ugotavljanju 
davčne osnove. Ker pa bo približno ena tretjina te obveznosti pokrita ali di- 
rektno ali indirektno s presežki tega davka iz leta 1973, to' praktično pomeni, 
da bo obseg zajemanja iz tega vira nominalno enak onemu v letu 1973. Re- 
publiški sekretariat za finance bo skupaj s službo družbenega knjigovodstva 
Socialistične republike Slovenije po analizi zaključnih računov temeljnih orga- 
nizacij združenega dela za leto 1973 izdelal podrobno analizo delovanja tega 
davka na obremenitve znotraj gospodarstva. 

To, da se je v letu 1974 izločanje za prispevek federaciji povečalo na 82 % 
od zbranega davka na promet proizvodov, praktično pomeni, da se ne more več 
izvajati odlok skupščine Socialistične republike Slovenije o usmeritvi 0,65 
dinarjev dodatnega prometnega davka na bencin cestni skupnosti Socialistične 
republike Slovenije. Trenutno se sicer to izvaja, vendar na račun ostalih 
davkov na promet proizvodov. Med letom bo potrebna ustrezna korekcija tega 
odloka, zlasti še zato-, ker se v nekaterih gradivih predvidevajo določena zni- 
žanja davka na promet naftnih derivatov. 

Predsedstvo Socialistične republike Jugoslavije je s sklepom podaljšalo 
veljavnost temeljnega davka od storitev zunanjetrgovinskih in veletrgovinskih 
organizacij združenega dela za prvih šest mesecev leta 1974. Socialistična 
republika Slovenija je bila v vseh diskusijah zadnjih treh let odločno proti 
temu davku, ker pomeni tipično medfazo obdavčitev ter indirektno povečuje 
materialne stroške temeljnih organizacij združenega dela in zato tudi ni 
skladen z ustavnim sistemom. Dosledno temu stališču ta dohodek ne vnašamo v 
dohodke proračuna Socialistične republike Slovenije. V izdelavi je predlog 
vrnitve sredstev, zbranih s tem davkom v prvem polletju letošnjega leta temelj- 
nim organizacijam združenega dela v gospodarstvu, ki ga bo skupščina spre- 
jela in potrdila z ustreznim aktom. 

Izhodišča predvidevajo nekatere bistvene spremembe v sistemu financiranja 
skupnih potreb delovnih ljudi in občanov, kar je skladno z določili osnutka 
družbenega dogovora. Tako se v okviru ustreznih samoupravnih interesnih 
skupnosti prenaša financiranje nekaterih nalog kulture in prosvete, znanstveno- 
raziskovalnega dela, telesne kulture, zdravstvenega varstva, razširjene repro- 
dukcije v kmetijstvu, v prometni infrastrukturi in energetiki. 

Obseg njihovih nalog v letu 1974 in sredstva za izvajanje le-teh bodo 
zagotovljena neposredno s samoupravno dogovorjenimi prispevki iz osebnih 
dohodkov delavcev, s prispevki iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in iz prispevkov drugih občanov. 
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V sklop financiranja teh skupnih potreb je treba šteti tako redno dejavnost, 
kot tudi širitev materialne osnove za njihovo delo. Zato predlagamo tudi prenos 
obveznosti za investicije, tako v gospodarstvu kot v družbenih dejavnostih, iz 
republiškega proračuna v proračune pristojnih samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Pri tem gre za tri vrste nalog: Za tiste, kjer je republiški proračun na 
podlagi veljavnih odlokov, zakonov ter dogovorov financiral celotno ali delno 
obveznost in ki vključno z 31. 12. 1973 niso v celoti poravnane; obveznosti, 
ki na enak način predstavljajo zakonsko obveznost za letos in prihodnja leta, 
vključno z nastalimi podražitvami, ki bodo skupaj s prenesenimi odločitvami 
za investicije predmet ustrezne verifikacije; ter za tiste nove naloge, pri katerih 
je odločitev v začetku financiranja šele potrebno sprejeti. 

Principialno velja po izhodiščih pri prenosu vseh teh obveznosti skladnost z 
nastajajočimi novimi družbenoekonomskimi odnosi na vseh področjih, ker bi 
sicer drugačno opredeljevanje lahko upravičeno vzbudilo dvom, da ne gre 
za sistemski pristop, ampak samo za parcialno reševanje nekaterih vprašanj. 

Celoten postopek prenosa predstavlja odgovorno nalogo. Zato že od novem- 
bra lani potekajo intenzivni dogovori z vsemi samoupravnimi skupnostmi in 
upravijalci poslovnih bank. Oblikovane so skupne strokovne komisije, ki morajo 
do 10. februarja pripraviti ustrezne analize in predloge rešitev. Te bodo potem 
sporazumno oziroma dogovorno opredeljene ali v družbenem dogovoru oziroma 
samoupravnem sporazumu ah pa predložene v predlogu proračuna Socialistične 
republike Slovenije za leto 1974. 

V vsakem primeru bodo te odločitve pomenile bistvene spremembe v 
sistemu financiranja skupnih potreb, zlasti še v dograjevanju sistema razširjene 
reprodukcije. Hkrati bodo v neposrednem soočanju zahtevkov pomenile večjo 
usklađenost v razvoju posameznih dejavnosti. Najpomembnejša pa je izpeljava 
načela, da delavci v temeljni organizaciji združenega dela ob razporejanju 
ustvarjenega dohodka usklajujejo posebne in skupne interese in s tem nepo- 
sredno vplivajo na smeri razvoja posameznih dejavnosti. Rezultat takih priza- 
devanj je tudi pomembna sprememba v strukturi zagotavljanja sredstev za 
financiranje investicij v gospodarstvu SRS, o katerih je podrobneje govoril 
tovariš Dragan. 

Ob upoštevanju vseh prej opredeljenih izhodišč so elementi za sestavo 
proračuna dovolj opredeljeni. Ker pa je njihov opis dan v samih izhodiščih, 
jih sedaj ne bom ponavljal. Predlagamo, da zbori sprejmejo predložena izhodi- 
šča in s tem dajo ustrezne napotke izvršnemu svetu za sestavo proračuna 
Socialistične republike Slovenije za leto 1974. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga 
skupščini SR Slovenije predlog zakona o določitvi virov financiranja družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letu 1974. 

Ta zakon v svojem bistvu pomeni določeno prelomnico med zapuščanjem 
starih in oblikovanjem novih odnosov na področju skupne in splošne porabe. 
V skladu z na novo nastajajočimi odnosi, začrtanimi z ustavo, zakon podrobneje 
opredeljuje ustavno načelo, da se sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb 
zagotavljajo s prispevkom iz osebnega dohodka delavcev oziroma s prispevki 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in prispevki iz dohodkov 
občanov. Poleg tega opredeljuje zakon tudi vire za financiranje splošne porabe 
v republiki in občinah. 
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Pri opredelitvi virov sredstev za financiranje splošne porabe je osnovna 
značilnost zakona v tem, da se določeni dosedanji republiški viri prenašajo 
na občine, na primer davek za obrtne dejavnosti, del davka od kmetijstva, 
davek od avtorskih pravic in davek od premoženja. 

S tem postanejo dohodki iz omenjenih virov izvirni dohodki občin. S tem 
zakonom opredeljeni viri dajejo občinam možnost za uvedbo ustreznih davkov, 
kar pa ne pomeni, da morajo občine vse te vrste davkov dejansko uvesti. 

Izhajajoč iz ustavnih načel o oblikovanju sredstev za financiranje skupne 
porabe opredeljuje zakon, katere samoupravne interesne skupnosti oziroma 
njihove dejavnosti se financirajo s prispevkom iz osebnega dohodka delovnih 
ljudi oziroma občanov, katere pa s prispevkom iz dohodka organizacij združe- 
nega dela. Viri za financiranje posameznih samoupravnih interesnih skupnosti 
so v tem predlogu opredeljeni predvsem z upoštevanjem stališča, da se s 
posamezno dejavnostjo neposredno zadovoljujejo potrebe in interesi občanov 
in gre torej za svobodno menjavo sredstev in dela ah pa se z določeno 
dejavnostjo zadovoljujejo potrebe združenega dela. S tem pa dobivajo< značaj 
obveznih virov, saj bo prispevanje iz teh virov najširša obveznost, kar torej 
ne izključuje, da se ne bi mogli zainteresirani dejavniki v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti ah izven njih sporazumeti tudi za kakšen drug vir, iz 
katerega bi se namenila določena sredstva za sporazumno sprejete naloge. 

S predloženim zakonom se opredeljujejo viri financiranja samoupravnih 
interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti le v letu 1974. Predlog 
zakona torej ne ureja celotnega sistema financiranja teh skupnosti, ker bo to 
skladno z načeli ustave urejeno z družbenimi dogovori in samoupravnimi spora- 
zumi. Tako bodo z navedenimi družbenimi dogovori oziroma samoupravnimi 
sporazumi podrobneje urejena vprašanja o osnovi za plačevanje prispevka, o 
stopnjah prispevka in o drugih elementih, ki so pomembni za opredeljevanje 
takšnih obveznosti temeljnih organizacij združenega dela. 

Predlog zakona je obravnaval med drugim tudi pravni in ekonomski svet 
izvršnega sveta. Stališča so bila že posredovana javnosti, poleg tega pa jih 
vsebuje današnje gradivo k tej točki dnevnega reda, zato jih ne bom ponavljal. 
Ta stališča bodo prav gotovo ustrezno upoštevali podpisniki samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov. Za ustrezno opredelitev bo zlasti nujna 
ustrezna presoja ob uporabi posameznih osnov in meril, predvsem z vidika 
ustrezne obremenitve vseh faktorjev proizvodnje, zlasti pa poslovnih sredstev 
ter dohodka oziroma ostanka dohodka. Potrebna bo tudi ustrezna postopnost pri 
prenašanju obveznosti temeljnih organizacij združenega dela iz prispevkov in 
davkov na osebni dohodek na obremenjevanje ostanka dohodka oziroma poslov- 
nega uspeha. 

Višina prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja oziroma iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela bo nastajala v procesu samega 
sporazumevanja, saj je takšna kvantifikacija lahko rezultat le sporazumevanje, 
zato ne more biti predmet vnaprej pripravljenega podrobnega načrta, ki bi v 
resnici vsiljeval določene rešitve, ki ne bi bile v skladu z možnostmi in zahte- 
vami združenega dela samega. Vendar je potrebno, da celotno akcijo dogovar- 
janja in sporazumevanja spremljajo določeni številčni prikazi glede nekaterih 
bistvenih elementov, tako tistih, ki so opredeljeni v različnih dokumentih, kot 
npr. v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1974, kakor tudi v nekaterih drugih. Namen teh podatkov je 
izključno v tem, da pokažejo posamezna razmerja in globalno uravnoteženost 
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možnosti in porabe, nikakor pa ne predstavljajo limita ali celo obveznega obsega 
potrebnih sredstev za leto 1974. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran G o s 1 a r : In končno še en ekspoze, in sicer k ugoto- 
vitvam in stališčem izvršnega sveta o poročilu o delu komisije izvršnega sveta 
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

Besedo ima Milovan Zidar, član izvršnega sveta in republiški sekretar za 
kmetijstvo. 

Milovan Zidar: Tbvariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Po sprejemu zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji v letu 1971 naša skupščina pravzaprav prvič preverja dosežke 
na tem področju in pravilno zastavljene politike, sistema in ukrepov. V ta namen 
vam je bilo posredovano obsežno poročilo komisije izvršnega sveta za to delovno 
področje, kakor tudi ugotovitve in stališča izvršnega sveta k temu poročilu. 
Zato je ob tej priložnosti dovolj, da se prek najpomembnejših pokazovalcev 
ozremo na stanje ob uveljavitvi zakona in na rezultate, ki smo jih do danes v 
tem pogledu dosegli. 

Napori samoupravnih subjektov v SR Sloveniji so namreč že dali prve 
rezultate, ki jih lahko merimo z materialnimi kazalci. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva in sredstva skupne porabe v gospodarstvu in družbenih dejav- 
nostih so tako v letu 1971 v primerjavi z letom 1970, kakor tudi v letu 1972 
glede na leto 1971, očitno bolj porasle na manj razvitih območjih. Tako se je 
udeležba skupnih ustvarjalnih investicij manj razvitih območij v ustvarjenih 
investicijah Slovenije, ki je znašala v letu 1971 6,7 %, povečala v letu 1972 na 
9,4 %. Letna stopnja rasti družbenega proizvoda manj razvitih območij je bila 
vse od leta 1966 nižja kot za vso Slovenijo. Še v letu 1971 je znašala v Sloveniji 
27,7 0/», v manj razvitih območjih pa 25,2«/». V letu 1972 pa je bil dosežen 
bistven premik do tedaj negativnega trenda, saj je stopnja rasti znašala za 
Slovenijo 23,2 %, za manj razvita območja pa 33,5 %. Ti podatki se nanašajo na 
gibanje nominalnega družbenega proizvoda vsega gospodarstva, torej družbe- 
nega in zasebnega sektorja. Še bolj pa so ugodni, če upoštevamo samo družbeni 
sektor gospodarstva. V letu 1972 je namreč v Sloveniji porastel nominalni druž- 
beni proizvod družbenega sektorja za 23,9 %, v manj razvitih območjih pa 
kar za 39,4 %. 

Tudi primerjava rasti števila zaposlenih v Sloveniji in v manj razvitih 
območjih je v zadnjih treh letih ugodna za manj razvita področja. V letu 1971 
in 1972 je namreč porastlo število zaposlenih v vsej Sloveniji za 8,1 %, v manj 
razvitih območjih pa za 11,7 %. Ugodni trend se je nadaljeval tudi v letu 1973, 
saj se je število zaposlenih povečalo v devetih mesecih v vsej Sloveniji za 3,7 "/«, 
v manj razvitih območjih pa za 6,3 Vo. 

Seveda se je potrebno zavedati, da gre pri navedenih podatkih za velike 
razlike v startnih nivojih, zaradi česar kljub visokim stopnjam rasti še zdaleč 
niso premagana občutna razvojna nesorazmerja. Razen tega so to povprečni 
podatki za 11 občin skupaj, znotraj njih pa se kažejo občutne razlike v pogledu 
razvojne dinamike. Podatke je potrebno razumeti zgolj kot pokazovalec doseže- 
nega premika stvari na temelju koncipirane politike in aktivnosti vseh čini- 
teljev, ki so se pri teh nalogah angažirali, nikakor pa ne v tem smislu, da so 
problemi nerazvitosti odpravljeni ali bistveno zmanjšani. 
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To je dokaz, da nimajo prav skeptiki, ki trdijo, da so se na manj razvitih 
območjih povečala samo vlaganja, ne pa tudi ekonomski učinki teh prizadevanj. 
Na tej podlagi in spričo mnogih pozitivnih socialnih in drugih dosežkov lahko 
ugodno ocenjujemo dosedanji razvoj in z ustreznim optimizmom gledamo tudi 
na možnosti prihodnjega razvoja. To je tudi dokaz, da sta sedanja politika in 
sistem dobro zasnovana, da je potrebno s takim konceptom nadaljevati, odprav- 
ljati pomanjkljivosti in ukrepe še izboljševati. Vse bolj je treba računati z 
interesom^ in vplivom združenega dela in njegovih asociacij, z delom samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki se uspešno vključujejo v hitrejši razvoj manj 
razvitih območij Slovenije. To je tudi, kot že rečeno, dokaz pravilnosti prvobitne 
zasnove in odločitve naše skupščine, ki ni hotela, da razvojna nesorazmerja v 
naši družbi obvladujemo in urejamo s proračunskim pristopom, z ustoličenjem 
nekega republiškega sklada in z republiškim arbitriranjem, pač pa je bil pouda- 
rek na tvornem angažiranju celotne samoupravne strukture naše družbe, na 
ustrezni valorizaciji ekonomskega in socialnega pomena tega prostora za celo- 
ten gospodarski in družbeni razvoj Slovenije ter na vzajemnosti in solidarnosti 
delovnih ljudi kot nujne prvine samoupravnega prevzemanja skrbi za skladnejši 
razvoj s strani delavcev v gospodarstvu in v socialni sferi. 

V manj razvitih območjih v Sloveniji se je oblikovala ustvarjalna miselnost, 
ki omogoča pozitivne ekonomske in socialne procese in premike. Iniciatorji in 
organizatorji razvoja so bile predvsem organizacije združenega dela iz manj 
razvitih območij in iz razvitejših ekonomskih središč, občine v samih manj 
razvitih območjih, poslovne banke, republika s svojo komisijo za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij ter republiške samoupravne interesne skupnosti. 

Iz sredstev republiških samoupravnih skupnosti in skladov, poslovnih bank 
in iz republiškega proračuna je bilo vloženih v manj razvita območja v letu 1971 
371 milijonov din in v letu 1972 612 milijonov din, v obeh letih torej 983 mili- 
jonov N din. Podatki za leto 1973 sicer še niso dokončno zbrani, pričakovati pa 
je, da je obseg teh sredstev še v nadaljnjem porastu. 

Posebno priznanje zaslužijo prizadevanja organizacij združenega dela iz 
razvitejših sredin, ki so se uspešno vključevale v skupne napore. Samo v prvih 
dveh letih veljavnosti zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v Sloveniji so iz lastnih sredstev vložile v razvoj organizacij združenega 
dela v manj razvitih območjih prek 150 milijonov din, poleg tega pa še najele 
za te namene 145 milijonov bančnih kreditov, s čimer je njihova skupna 
udeležba pri razvoju manj razvitih območij znašala v teh dveh letih približno 
300 milijonov din. Ti podatki prikazujejo finančno intenzivnost sodelovanja 
in skupnih naložb organizacij združenega dela v razvitih in manj razvitih 
območij, in s tem tudi integracijske tokove, ki se uresničujejo v interesu hitrej- 
šega in skladnejšega razvoja delovnih organizacij in Slovenije kot celote. 

Vsekakor je bila za takšno orientacijo delovnih organizacij odločilna po- 
slovna politika bank v preteklih dveh letih, saj je znano, da je Ljubljanska 
banka namensko združevala sredstva in prioritetno odobravala programe, ki so 
zadevali naložbe v manj razvitih območjih, razume se, ob upoštevanju ekonom- 
skih kriterijev. S tem so upravljalci bank odtočno prispevali k temu, da je postal 
pospešen gospodarski razvoj na tem področju domena gospodarstva samega. 

Komisija za pospeševanje razvoja manj razvitih območij, ki jo je imenoval 
izvršni svet, je svojo nalogo vestno in v polni meri uresničila. S tem je opravila 
veliko in pomembno delo. Finančne intervencije iz republiškega proračuna za 
beneficiranje obrestne mere, konverzija kreditov in sofinanciranje programov 
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in projektov je bilo sicer nujno in ga bo potrebno kot metodo spodbujanja in 
usmerjanja investicijskih vlaganj, s katerimi naj se zagotavlja pospešen razvoj 
manj razvitih območij, ohraniti tudi v prihodnje. 

Pravilno pa je ob tem ugotoviti, da so bila v bilančnem pogledu ta sredstva 
manj pomembna, saj so predstavljala le okoli 3 l%» vseh sredstev, ki so bila 
vložena v razvoj manj razvitih območij v naši republiki v preteklih dveh letih. 

Za razreševanje problemov manj razvitih območij je zelo pomembno sode- 
lovanje samoupravnih interesnih skupnosti, ki je že do sedaj rodilo vidne, 
socialne in ekonomske rezultate. Interesne skupnosti dobivajo tako v občini kot 
v republiki na osnovi ustavnih določil še pomembnejše mesto. 

Potrebno bo zagotoviti, da bodo tudi v prihodnje na podlagi svojih srednje- 
ročnih in letnih programov, za katere morajo zagotoviti svoj vpliv vsi subjekti 
družbenega razvoja, bodo vodile posebno skrb za pospešen razvoj manj razvitih 
območij in s tem skladnejši in enakomernejši razvoj vse Slovenije. Slednje je 
še zlasti pomembno spričo dejstva, da je bilo dosedanje delo samoupravnih 
interesnih skupnosti premalo koordinirano in medsebojno povezano oziroma 
usklađeno. 

V času ko v Sloveniji ugotavljamo temeljne ovire za hitrejši napredek in 
nadaljnjo rast proizvodnje, je nujno dosledno in objektivno vrednotenje eko- 
nomskega in socialnega pomena tega dela slovenskega prostora za celoten razvoj 
Socialistične republike Slovenije. V 11 slovenskih občinah, ki sedaj v skladu 
z zakonom uživajo status manj razvitih območij, živi 18 "Vo vsega prebivalstva 
naše republike. Zaposlenih v družbenem in zasebnem sektorju pa je le 8,9 % od 
skupnega števila zaposlenih v Sloveniji, hkrati pa kar 44 % kmečkega prebival- 
stva Slovenije živi na teh območjih. Izredno pomembna okolnost je tudi dejstvo, 
da manj razvita območja razpolagajo s prek 30 °/o vse kmetijske obdelovalne 
zemlje v Sloveniji, podobna pa je tudi situacija glede živinskega fonda, kjer 
je delež v odnosu na celoto še večji. Poleg drugih podatkov, ki osvetljujejo 
pogoje, sedanje in potencialne možnosti manj razvitih območij, ne kaže pregreti 
dejstva, da le-ta plačujejo večji del slovenskih zdraviliško-turističnih kapacitet. 

Ze iz navedenih podatkov izhajajo temeljne oziroma potencialne usmeritve 
prihodnjega gospodarskega razvoja manj razvitih območij. Opreti se moramo 
na zaposlitve obstoječih in na zaposlovanje novih kontingentov delovnih moči 
in tako zagotavljati rast industrijske proizvodnje in obrti, zaposlovanja in ob 
neposrednem usmerjanju organizacij združenega dela razširitev in gradnjo novih 
proizvodnih zmogljivosti na tem območju ter zagotavljati delovnim ljudem 
ustrezno izobraževanje. Pomembna je orientacija na strokovno usposabljanje 
ljudi, zlasti mladih v bližnjih industrijskih centrih, s čimer se odpira perspektiva 
zaposlovanja doma, perspektiva skladnejšega poteka objektivno nujnega procesa 
deagrarizacije in skladnejšega razvoja teh območij in vse republike. 

Ce je pomanjkanje delovnih moči eden od najpomembnejših limitov hitrej- 
šega razvoja gospodarstva v republiki, in to nedvoumno je, tedaj so presežki 
delovne sile v manj razvitem območju ena od njegovih pomembnih prednosti za 
nadaljnjo orientacijo organizacij združenega dela v ta območja in v razvoj 
proizvodnih kapacitet v tem prostoru. 

Gospodarstvo mora v lastnem interesu videti, kje je in kje ni razpoložljiva 
delovna moč in spoznati, ali je njena preselitev resnično najracionalnejša rešitev. 
Prva prednost je delovna sila, seveda najbrž ne taka, ki čaka na delo, ampak 
predvsem mladina, ki prihaja, ki jo je potrebno izobraziti in usposobiti, da se 
bo produktivno vključila v splošni družbeni razvoj. Druga pomembna prednost 
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je kmetijstvo', ki ima ravno v manj razvitih območjih vse pogoje in možnosti, 
da bi lahko več prispevalo k pokrivanju naših prehrambenih in surovinskih 
potreb. 

V programih razvoja kmetijstva do leta 1980 je potrebno zagotoviti ustrezno 
mesto razvoju poljedelstva, živinoreje, sadjarstva in vinogradništva. To pa so 
dejavnosti, katerih proizvodne kapacitete in možnosti so v veliki meri ravno v 
tem prostoru. Tudi v nadaljnjem razvoju turizma, zlasti še zdraviliškega, obsta- 
jajo lepe gospodarske možnosti, ki jih kaže razvijati še naprej. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Med nalogami, ki jih moramo na temelju že 
doseženega v prihodnje vztrajno, sistematično in družbeno organizirano uresni- 
čevati, se zdijo najpomembnejše naslednje: 

1. S podporo ukrepov ekonomske politike naše družbe in z družbenim 
planiranjem republike in vseh samoupravnih subjektov moramo zagotavljati, 
da bodo organizacije, združenega dela, poslovne banke, gospodarske interesne 
skupnosti in drugi dejavniki družbenega razvoja reden in kontinuirano delujoč 
dejavnik in nosilec gospodarske politike hitrejšega razvoja tudi tega področja, 
in to na način, ki spodbu ja in krepi integracijo združenega dela v gospodarstvu 
in ustreza potrebam vsega razvoja. 

2. Pomembna osnova za hitrejšo gospodarsko rast manj razvitih območij je 
infrastruktura, ki je pogoj razvoja —• brez nje nam vsa subjektivna prizadevanja 
ne morejo roditi zaželenih sadov. Zato moramo dati velik poudarek hitrejšemu 
razvoju cestnega omrežja, vodnega gospodarstva, seveda v okviru srednjeroč- 
nega plana in na način, ki spodbuja dejavnike v manj razvitih območjih za zbi- 
ranje sredstev, organizacijo ustreznih aktivnosti in omogoča povezovanje znotraj 

^območij in z vsem ostalim prostorom. Z regionalnim prostorskim planiranjem in 
aktivnostjo občin je potrebno zagotavljati stavbna zemljišča oziroma industrijske 
cone za potrebe industrije in urbanizacije. 

3. Gospodarstvo mora, zlasti zaradi lastnih ekonomskih interesov računati 
z resursi, ki obstajajo v tem prostoru. Prednosti in možnosti, ki jih imajo manj 
razvita območja, so še premalo obdelane in prikazane in je potrebna večja aktiv- 
nost vseh raziskovalnih faktorjev pri tej temi. Ekonomsko analitične ugotovitve 
v tej smeri bi lahko pomembno vplivale na direktno usmeritev večjih organizacij 
združenega dela iz razvitejših centrov in regij. Pri tem kaže računati na večjo 
aktivnost gospodarske zbornice in poslovnih bank, ki naj tovrstne podatke 
obdelujejo, uporabljajo in omogočijo njihov pretok, s čimer lahko pomembno 
vplivajo na usmerjanje potencialnih investitorjev in integracijsko povezovanje 
znotraj gospodarstva. 

4. Socialni in ekonomski interes vse Slovenije je enakomernejši in sklad- 
nejši razvoj. Niso prevladujoči zgolj socialni razlogi, ampak predvsem ekonom- 
ski, upoštevajoč seveda princip vzajemnosti in solidarnosti delovnih ljudi v zdru- 
ženem delu. Socialne razloge seveda moramo upoštevati, imajo pa v bistvu 
ekonomski karakter. Tu gre za vlaganja v izobraževanje, otroško varstvo, zdrav- 
stvo in drugo, torej v kadre, ki tvorijo osnovo vsega razvoja ne samo v manj 
razvitih območjih, ampak tudi v ostali Sloveniji. Zato je potrebno večje in 
skladnejše angažiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti, kot so izobraževanje, kulturna dejavnost, otroško varstvo, 
zdravstvo, sfera raziskovalne dejavnosti, da zagotove planiranje in hitrejši 
razvoj materialne baze in kadrov, seveda na iniciativo dejavnikov v teh občinah 
samih. V ta namen je potrebno1, da samoupravne interesne skupnosti sprejemajo 
ustrezne plane in sklenejo med seboj usklađen dogovor. 
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V dosedanjih razpravah je bila osnovna orientacija ocenjena kot pravilna, 
tako v pogledu nosilcev organizirane družbene akcije kot v pogledu ukrepov, 
metod in tudi konkretne prostorske opredelitve manj razvitih območij. Izvršni 
svet misli, kar je vidno iz predloženega gradiva, da lahko že komisija sama 
z izpolnitvijo svojega poslovnika in s svojo- iniciativo premaga nekatere pomanjk- 
ljivosti, ki obstajajo in da s pomočjo subjektov gospodarskih odločitev ter s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi reši nekatere probleme. Republika se 
mora angažirati predvsem pri koncipiranju ustrezne razvojne politike, zlasti 
v srednjeročnem planu, ki naj na osnovi analiz doseženega razvoja in družbeno 
dogovorjenih ciljev opredeli nadaljnje naloge skladnejšega razvoja. 

V tem sklopu je potrebno opredeliti tudi cilje, naloge nadaljnjega hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij v Sloveniji. Temu ustrezno bo republika z 
ukrepi ekonomske politike in sistema ter z davčno politiko še naprej neposredno 
in prek poslovnih bank podpirala vlaganja organizacij združenega dela v tem 
prostoru. Ob sprejemanju srednjeročnega plana za obdobje 1976-1980 bo potreb- 
no presoditi upravičenost in utemeljenost eventualne zožitve ali razširitve 
prostora, ki uživa status manj razvitih območij. V ta namen bo potrebno 
pretehtati vse argumente, po potrebi pa revidirati in izpopolniti tudi kriterije, 
ki služijo taki presoji. Zakon bo vsekakor potrebno kompklesno proučiti in 
uskladiti z novo ustavo, ob tem pa je treba oceniti upravičenost in utemeljenost 
določenih sprememb. 

Dosedanje razprave kažejo, da bodo manj razvita območja ena redkih po- 
stavk, za katera bo kazalo tudi v prihodnje zadržati dosedanji sistem benefici- 
ran ja obrestne mere in sofinanciranja programov in projektov, ki se nanašajo 
na investicijska vlaganja v manj razvitih območjih. Zato bo nujno že v tem ^ 
proračunskem letu zagotoviti ustrezna večja sredstva. 

Izvršni svet bo sprožil in organiziral pripravo družbenega dogovora, s 
katerim naj se vsi družbeni nosilci v republiki zavežejo za skupno, koordinirano 
in usklađeno politiko pospeševanja razvoja manj razvitih območij. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Na koncu vas prosim, da v razpravi s svojo 
oceno in pripombami podprete dosedanja prizadevanja na tem področju in 
prispevate k temu, da bo usmeritev pri nadaljnjem oblikovanju politike skupšči- 
ne Socialistične republike Slovenije in njenega izvršnega sveta kot osnove za 
kontinuirano1 in še uspešnejšo družbeno akcijo vseh subjektov samoupravnega 
odločanja v manj razvitih območjih in v celotni slovenski družbi še jasnejša. 

Predsedujoči Miran Goslar: Skupna seja je končana. 
Ločeni seji zborov se bosta nadaljevali čez kake pol ure, in sicer seja 

enotnega zbora v tej dvorani, republiškega zbora pa v mali dvorani. 

(Seja enotnega in republiškega zbora je bila končana ob 12.30, seja 
enotnega zbora pa se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsedujoči MilošPoljanšek : Nadaljujemo z delom enotnega zbora. 

Prehajamo na I. točko dnevnega reda,to je na odobritev zapisnika 
33. seje enotnega zbora. Zapisnik ste prejeli hkrati z gradivom. Vprašujem, ah 
ima kdo kakšno pripombo ali dopolnitev. (Ne.) Zapisnik 33. seje je sprejet brez 
pripomb in dopolnitev. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje bese- 
dila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Iz primerjave besedila, ki sta ga na zadnjih sejah sprejela republiški in 
enotni zbor, je bilo ugotovljeno, da zakon ni sprejet v enakem besedilu. Repu- 
bliški zbor je sprejel še naslednja amandmaja: 

1. K 3. točki 18. člena amandma, ki se glasi: »3. plačane članarine družbeno- 
političnim organizacijam«; 

2. K 4. točki 18. člena amandma: »ter gasilskim društvom«. 
Gre torej za razlike v določbah 18. člena zakona, s katerim se sicer določajo 

odbitne postavke pri ugotavljanju osnov za davek od skupnega dohodka občanov. 
Enotni zbor je sprejel predlagano določbo v besedilu predloga zakona, to je 
da se osnova zmanjša za plačane članarine družbenim organizacijam, medtem 
ko je republiški zbor to določbo sprejel v prej omenjenem besedilu in hkrati 
razširil določbe o dokumentiranih plačanih prostovoljnih denarnih prispevkih 
še na prispevke gasilskim društvom. 

Razen tega je k predlogu zakona izvršni svet kasneje predložil še svoje 
amandmaje k 13., 18. členu ter novi 25. a člen. Te amandmaje ste sprejeli kot 
gradivo k tej točki dnevnega reda. 

Prosim poročevalko začasne komisije tovarišico Maro Zlebnik, da nas 
seznani s predlogom za uskladitev spornega besedila, ki sta ga pripravili pri- 
stojni telesi obeh zborov v postopku usklajevanja, ter nas hkrati obvesti o 
stališčih do amandmajev, ki jih je predložil izvršni svet. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasna komisija enotnega zbora in odbor za finance in proračun gospodarskega 
zbora predlagata, da se k 3. točki 18. člena ne sprejme amandma, ki ga je 
sprejel republiški zbor, temveč besedilo, ki ga je sprejel enotni zbor. To je 
širše besedilo o odbitni postavki oziroma o zmanjšanju osnove za vse plačane 
članarine družbenim organizacijam, brez besede »političnim«. 

Prav tako pa je tudi v 18. členu na koncu 4. točke sprejel širši kriterij, in 
sicer kriterij, ki ga je sprejel republiški zbor. To se pravi, da se osnova zmanjša 
tudi za prostovoljne prispevke gasilskim društvom. To je stališče k spornemu 
besedilu. 

Poleg tega so bili predloženi dodatni amandmaji izvršnega sveta, s katerimi 
sta se obe telesi strinjali, z majhnim popravkom sicer, da se v 25. a členu 
podaljša rok za vložitev davčnih napovedi ne do 15. februarja, kot je predlagal 
izvršni svet, ampak do 15. marca 1974. Razlog za podaljšanje roka je v tem, ker 
šele danes sprejemamo te predpise. Na davčno napoved je vezan še en predpis, 
katerega besedilo med zboroma ni usklađeno. Zato menimo-, da je rok 15. februar 
verjetno prekratek za to, da bi se davčni zavezanci lahko seznanili s spremem- 
bami, ki vplivajo na njihove davčne napovedi. Zato predlaga komisija, da se 
rok podaljša do 15. marca. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Slišali smo predlog za uskladitev, po 
katerem naj bi enotni zbor na koncu 4. točke 18. člena- dodal besedilo »ter 
gasilskim društvom«. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Prehajamo h glasovanju! 
Kdor je za to dopolnitev, naj prosim glasuje! (114 poslancev glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je enotni zbor 4. točko 18. člena uskladil z republiškim 
zborom. 

Prehajamo na obravnavo amandmajev izvršnega sveta, in sicer k 13. in 
18. členu, ter novega 25. a člena. Prosim, da pove predstavnik stališče zakono- 
dajno-pravne komisije! (Komisija se strinja.) Ali želi kdo besedo? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje! Predlagam, da glasujemo o amandmajih skupaj! 
Kdor je za predložene amandmaje izvršnega sveta s spremembo datuma, kot 
predlaga začasna komisija, naj prosim glasuje! (120 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli amandma izvršnega sveta s 120 glasovi. 
S tem je ta faza usklajevalnega postopka z republiškim zborom končana. O 

rezultatu bom obvestil predsednika republiškega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti za leto 1974. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet v skladu s sklepom 33. seje enotnega 
zbora z dne 26. 12. 1973. Ah želi morda predstavnik izvršnega sveta obrazložiti 
predlog? (Ne želi.) 

Poleg predloga zakona ste prejeli poročilo začasne komisije našega zbora, 
poročilo zakonodajno-pravne komisije, stališča in mnenja pravnega sveta izvrš- 
nega sveta k predlogu zakona, sklepe in stališča ekonomskega sveta izvršnega 
sveta in amandma poslanca Lojzeta Fortune. 

Začenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Končujem 
razpravo. 

Ah želi predstavnik izvršnega sveta povedati stališče k amandmaju poslanca 
Lojzeta Fortune? Prosim, Jože Tepina! 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
loženi amandma pravzaprav dodaja k besedilu še besede »z družbenim dogo- 
vorom«. Ni pa popolnoma jasno, kaj naj bi to pomenilo, ker so v obrazložitvi 
ostale nekatere nedorečene, morda celo sporne besede. Že v prvi točki obrazlo- 
žitve je rečeno: »ponekod pa celo iz poslovnih sredstev, ostanka dohodka itd.«. 
Ta pojem ni toliko opredeljen, da bi bil lahko vir za potrebe posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti. Kaj je ostanek dohodka? Saj to je sestavni 
del dohodka. 

V drugi točki je rečeno, da bodo zaradi tega pogoji gospodarjenja za 
posamezne panoge na različnih območjih neenaki. Tudi ta trditev je zelo sporna 
in bi zaslužila več razprave. Kaj so to pogoji in kaj so rezultati? Prav gotovo 
gre pri opredeljenih virih, ki so določeni v predlaganem zakonu, za vire, ki so 
neposredno vezani na rezultate dela, ne pa na pogoje gospodarjenja. Končno 
izhaja tudi s stališč in mnenj pravnega sveta ter iz 110. člena osnutka ustave 
SR Slovenije, da usklajujejo delovni ljudje v republiki, občinah in samo- 
upravnih interesnih skupnostih obveznosti temeljnih organizacij združenega 
dela, delovnih ljudi in občanov. Verjetno tudi predlagatelj ne mish, da bi bili 
z družbenim dogovorom zajeti vsi delovni ljudje, tako kot smo pač menih v 
predlaganem zakonu, da bi bili s samoupravnim sporazumevanjem. Ne glede 
na to pa, če predlagatelj tega amandmaja misli, da bi s tem koristil akciji in 
izgrajevanju sistema dogovarjanja in sporazumevanja, sprejemam predloženi 
amandma. 
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Predsedujoči Miloš Poljanšek : Kakšno je stališče začasne komisije? 
Besedo ima predstavnik komisije tovariš Fortuna! 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne mislim ponovno brati obrazložitve. Strinjam se s tovarišem Tepino, da 
obrazložitev morda ni najbolj precizna, vendar pa se mj zdi, da je v amandmaju 
predlagani tekst 6. člena bolj precizen, kot je sedanji. 

Menim, da moramo obvestiti poslance, da sta o tem amandmaju med odmo- 
rom razpravljala odbor za finance in proračun republiškega zbora in začasna 
komisija enotnega zbora in sta enotnega mnenja, da je amandma sprejemljiv. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Kakšno je stališče zakonodaj no-prav- 
ne komisije? (Ni pripomb.) 

Potem lahko preidemo na glasovanje o amandmaju poslanca Lojzeta For- 
tune, ko smo slišali stališča predlagatelja kot tudi predstavnika izvršnega sveta. 

Prosim, k besedi se je javil poslanec Pratengrazer! 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

Samoupravne interesne skupnosti so se doslej financirale tudi iz prispevka, 
ki ga je prispevala republika in občine. To je bil prispevek za socialno ogrožene 
kmete-zavarovance. Mislim, da tega tu nikjer ni. 8. člen sicer določa, kako se 
bo financirala dejavnost skupnosti starostnega zavarovanja, medtem ko so za 
skupno zdravstveno zavarovanje posebej določeni viri financiranja. 

Menim, da amandma tovariša Fortune, ki govori o družbenem dogovoru, 
zagotavlja, da bi z družbenim dogovorom lahko določali tudi sredstva za 
socialno ogrožene kmete-zavarovance. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Se vi potemtakem strinjate s pred- 
logom in ga podpirate? (Da.) 

Se kdo prosim? (Ne.) Lahko preidemo na glasovanje? Kdor je za predloženi 
amandma Lojzeta Fortune, naj prosim glasuje! (125 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Amandma je sprejet s 125 glasovi, pri čemer so se 3 vzdržali, 2 poslanca 
sta bila proti. 

Glasujmo o zakonu v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (128 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

Prehajamo na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to so izhodišča 
za sestavo republiškega proračuna za leto 1974. 

Izhodišča je predložil izvršni svet. Uvodno obrazložitev smo že poslušali na 
skupni seji z republiškim zborom. Predstavnik izvršnega sveta je v enotnem 
zboru Jože Tepina, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Poleg izhodišč ste prejeli še poročilo začasne komisije našega zbora, ki se s 
predlaganimi izhodišči strinja. 

Začenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? Prosim, tovariš Hasl. 

Miran' Hasl : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bil 
sem sicer v dilemi, ali naj govorim o investicijah pri proračunu ali pri naslednji 
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točki, to je pri izhodiščih za financiranje splošne in skupne porabe. Vendar 
menim, da to zadeva tako to točko kot naslednjo, zato mi dovolite, da govorim 
sedaj. 

Ko sem v tem zboru sredi lanskega leta, ko smo sprejemali okvirna določila 
o družbenem dogovarjanju in samoupravnem, sporazumevanju na področju 
osebnega dohodka, vprašal, če bo z uveljavitvijo načel sporazumevanja še 
možno administrativno poseganje na to področje, takšno kot je bila lanska 
zamrznitev osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih, mi je republiški sekretar 
tovariš Gantar odgovoril, da bo do tega prišlo kljub sporazumevanju, če ne 
bomo disciplinirani oziroma da bo prišlo povsod tam, kjer bodo kršili sprejete 
dogovore oziroma politiko, sprejeto na zvezni ali republiški ravni. 

Ker bo tudi na področju investicijske politike, kot je razvidno iz tega in 
drugega materiala, na področju družbenih dejavnosti prišlo do velikih spre- 
memb, je morda tudi v tem prehodnem obdobju res še marsikaj nedognanega, 
nedorečenega, morda bolj v praktični realizaciji kot pa v teoriji. 2e v zadnjih 
letih smo tako v političnem smislu kot v okviru zakonodaje, torej v obeh 
smislih, obseg investicijskih vlaganj na vseh področjih družbenih dejavnosti, 
predvsem pa na področju šolstva, resno omejevali. Govori pa se, da se priprav- 
ljajo v okviru stabilizacijskih ukrepov še ostrejše omejitve oziroma celo zamrz- 
nitve, kar je in bo še na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem tu, spričo 
stanja stavb in šolskih prostorov in potreb po novih gradnjah povzročilo zelo 
težko situacijo oziroma imelo nasploh tudi zelo resne politične posledice. 

2e prehod ali bolje prenos investicijske politike na samoupravne interesne 
skupnosti bo povzročil težave. Ce pa bo uveljavitev tega novega sistema finan- 
ciranja letos spremljana še z omejitvami oziroma celo zamrznitvijo, potem bodo 
težave še večje oziroma še resnejše. Zato postavljam sebi, vam in tudi izvršnemu 
svetu vprašanja, na katera želim odgovor še danes. Vprašanja se glasijo: 

So sedanji in bodoči ukrepi omejevanja investicij, na primer na področju 
vzgoje in izobraževanja, politična nujnost, da k stabilizaciji vsi prispevajo ali 
rezultat ugotovitve, da je področje vzgoje, izobraževanja, kulture in sploh 
družbenih dejavnosti posebnega družbenega pomena, eno od žarišč, ki je z 
dosedanjim obsegom investicij vplivalo ali celo povzročilo gospodarsko nesta- 
bilnost? 

Bi bilo možno ugotoviti odstotno udeležbo teh področij pri inflacijskih in 
drugih negativnih gibanjih v našem družbenoekonomskem življenju? 

Je sprejem omejevanja investicij na področju vzgoje in izobraževanja 
oziroma družbenih dejavnosti torej kazen za nestabilizacijsko ravnanje teh 
področij oziroma ukrep, ki je nujen, ker se je obseg teh vlaganj toliko povečal, 
da je prehitel načrte oziroma bi nadaljnja rast obsega investicij na primer na 
področju vzgoje in izobraževanja povzročila neskladja med temi investicijami 
in investicijami v gospodarstvu. 

In še eno vprašanje. Kako bo s kreditiranjem gradnje in sanacije šolskih 
objektov in prostorov in kako bo s finančno udeležbo tam, kjer se bodo občani 
odločali za samoprispevek? Veljavna zakonodaja onemogoča kreditiranje. 

Ah je sploh nujna enotna investicijska politika na vseh področjih, posebej 
pa na področju družbenih dejavnosti za vso Jugoslavijo in ali je nujno, da se 
ta zakonsko ureja na zvezni ravni? Ah ne bi bilo potrebno to politiko v celoti, 
predvsem pa kar zadeva družbene dejavnosti, prenesti na republiško raven v 
okviru predvidenega sistema? Republika bi lahko sama ugotavljala, ali je 
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materialni položaj našega osnovnega šolstva res takšen, da ga je potrebno 
zadrževati in sprejemati zvezne zakone o omejevanju. 

Ob razgovorih in sporazumevanju z neposrednimi proizvajalci moramo 
imeti povsem razčiščena vprašanja v zvezi z dosedanjo, predvsem pa bodočo 
obremenjenostjo gospodarstva. Za objavo podatkov o podrobni odstotni struk- 
turi obremenitve gospodarstva s prispevki za vzgojo in izobraževanje ter 
kulturo sem prosil tako na regionalnem informacijskem sestanku za Primorsko 
v Postojni, kot ob obravnavi družb eno ekonomskih izhodišč za letošnje leto v 
našem enotnem zboru. Kljub vsemu temu in danim obljubam podatki o tem 
niso znani, vsaj meni ne, oziroma sploh niso bih objavljeni. Zato vprašujem: 
Kje so razlogi, da podatki o strukturi obremenitve gospodarstva še niso objav- 
ljeni? Hvala lepa. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Ali še kdo želi razpravljati? Ali bi 
lahko dobili odgovore na vprašanja? Besedo ima Jože Tepina! 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tova- 
riš Hasl je postavil zbirko vprašanj, na katera bom skušal odgovoriti ad hoc. 
Ze vnaprej se opravičujem, če odgovori ne bodo popolni in če tovariš Hasl z 
njimi ne bo zadovoljen. 

Proces prenašanja investicij iz sfere države na področje samoupravnih 
interesnih skupnosti se je začel letos. Kompleksno financiranje, se pravi tako 
financiranje tekočih potreb kot tudi investicijskih, se prenaša na samoupravno 
sfero, kar pomeni, da se prenaša vsa odgovornost za enostavno in za razširjeno 
reprodukcijo na to področje. 

Ali bodo nastale v zvezi z omejitvami večje težave, kot so bile doslej, je 
vnaprej težko reči. Ne vem sicer, zakaj bi morale biti težave večje. Ali misli 
tovariš poslanec, da bodo večje težave glede obsega ali glede kvalitete? Gre za 
to. Ce se v procesu dogovarjanja in sporazumevanja partnerji sporazumejo, 
da se takšna investicija financira, potem je uresničena. Če pa bo neka omejitev 
splošno dogovorjena, potem se pač investicija, pa najsi bo kjerkoli, na katerem 
koli področju, začasno odloži. 

Naslednje vprašanje je bilo, ali so sedanje omejitve politična nujnost ali 
pa rezultat obravnavanja tega področja, mislim samoupravnih interesnih skup- 
nosti, kot žarišč, ki so povzročile inflacijo. 

Glede tega ne morem reči niti eno niti drugo. Omejitve so v prvi vrsti 
ekonomska nujnost. Druga stvar je, katero področje se zajema, ali proizvodno- 
menjalno ali pa družbene dejavnosti. Vendar pa je to odvisno od dogovora, 
od tega, ah je bil takšen ukrep vsiljen ali pa splošno dogovorjen. Prav gotovo 
se to ne obravnava kot kazen za nestabilizacijsko ravnanje tega področja. 

Naslednje je vprašanje, kako bo na področju šolstva s krediti v zvezi s 
samoprispevkom. Mislim, da do ukrepa, da bi bil samoprispevek kot oblika 
dodatnega financiranja za potrebne investicije ukinjena ali drastično omejena, 
praktično ne more priti, ker je to oblika, ki je najbolj splošno dogovorjena. 
Glede samoprispevka ni mogoče pričakovati drastičnih omejitev. 

Odgovor na vprašanje, ah naj bo investicijska politika enotna za SFRJ ali 
pa naj se vodi na republiški ravni, je dala ustava. Tu je jasno opredeljeno, kdo je 
odgovoren in kam spada tudi investicijska politika. Za to področje je jasno-, da 
spada vsekakor v republiški okvir. 
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Glede prikaza strukturne obremenitve gospodarstva in prikaza obremenitve 
z izdatki za vzgojo, izobraževanje in kulturo pa tovariš poslanec ni povedal, na 
katero obdobje misli. Če gre za podatke iz leta 1973, moram povedati, da 
podatkov še ni. Sedaj se delajo zaključni računi in take podatke lahko pričaku- 
jemo v prvi polovici aprila. Vse, kar bi dali prej, bi bila le ocena, ki bi služila 
za orientiranje, oziroma za trasiranje predvidene poti. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Sedanja raven 
vlaganj v to področje je že sama po sebi povzročala velike probleme. Zadržan 
status pomeni slabšanje. 

Kakor je meni znano, so predvidene na zvezni ravni drastične omejitve za 
področje vzgoje in izobraževanja oziroma za investicije v družbeni dejavnosti. 
Ce bo do tega prišlo, praktično ne more priti do nobenega izboljšanja. 

Pri drugem vprašanju gre očitno za nesporazum. Nisem želel ugotoviti, ali 
bo samoprispevek še ostal. Vemo, da je želja občanov, da na ta način tudi sami 
prispevajo. Kolikor vem, veljavni zakoni onemogočajo najemanje sredstev. 
Ce se je neko področje z referendumom odločilo, da želi reševati vse probleme 
investicij na področju vzgoje in izobraževanja tudi s samoprispevkom, ne more 
dobiti ustrezne soudeležbe. 

Pred 4 meseci sem spraševal glede obremenitve gospodarstva. Se enkrat 
pred dvema mesecema. Tovariš Tepdna je odgovoril, da nisem omenil časovnega 
elementa. Lahko se zmenimo za leto 1972. Želim pa točne odstotke za vsa pod- 
ročja, od prvega do zadnjega. Te stvari morajo biti povsem jasne. Ce pa bo 
struktura za leto 1973 znana v aprilu, rade volje počakam. Vendar pa naj povem, 
da mi je na regionalnem posvetu namestnik direktorja zavoda za planiranje 
zatrdil, da bi se preprostejši račun lahko naredil takoj. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovarišica dr. Kornhauserjeva, pro- 
sim ! 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Prav bo, da odgovorim na neka- 
tera vprašanja tovariša Hasla o družbenem dogovarjanju in sporazumevanju za 
leto 1974, posebno na vprašanje omejevanja investicij na področju šolstva v 
okviru zveznih restrikcij. Prav gotovo je, da se tudi na zveznem nivoju priprav- 
lja vrsta predlogov za restrikcijske ukrepe. Ti nas bodo prizadeli tem bolj, 
čim bolj bomo proračunski. Opozorila bi vas na prakso leta 1973. Tega leta so 
bili taki restrikcijski ukrepi sprejeti s posebnim zakonom o omejitvah in vsi 
poznate njegov 16. člen, ki je določil, da te omejitve ne veljajo za samoupravno 
sporazumevanje in za obveznosti, usklađene z družbenim dogovorom. Prav 
gotovo je, da je bilo to v Sloveniji spoštovano, prav tako tudi v jugoslovanskem 
okviru, in tam, kjer smo imeli tako podlago, ni bilo nobenih administrativnih 
restrikcij, pač pa so bili tisti okviri, za katere smo se sporazumeli, za katere 
smo se dogovorili. V letu 1974 gremo v sistem, samo da ga tokrat uveljavljamo 
mnogo globlje, mnogo bolj v skladu z ustavo. Naše prve in najbolj pomembne 
restrikcije bodo tiste, ki jih bomo postavili kot delavci, ki jih bomo postavili 
v skladu z resolucijo, o kateri je bilo danes že govora. 
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V takem sistemu se je seveda moč tudi upreti administrativnim predpisom, 
ki bi rušili samoupravni sistem, ki bi grobo posegali v te dogovore, če smo se 
držali okvirov, ki smo jih postavili, in če smo znotraj njih dosegli odločitev 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, da namenijo del dohodka 
za posamezne dejavnosti. Prav gotovo bomo dobili še predloge predpisov, na 
katere bomo morali reagirati, seveda z argumenti. Če pa bo zvezni ah pa repu- 
bliški predpis utemeljeno posegal v naše smotrnejše gospodarjenje, ga bo pa 
treba sprejeti. Tako ni res, da bi z zveznimi ukrepi pri nas rušili postopek 
sporazumevanj a in dogovarjanja ah dosežke teh postopkov. Res pa je, da bomo 
morah uveljaviti specifiko Slovenije v vseh primerih, kajti dejstvo, na katerega 
smo ponosni, je, da je Slovenija ob nekaterih posegih na jugoslovanski konici 
uveljavljanja ustavnih načel. 

Drugo vprašanje je vprašanje prenosa investicij in kreditiranja. 2e v 
uvodni obrazložitvi k družbenemu dogovoru sem jasno povedala, da je letos 
treba vse tisto-, kar je bilo v proračunih, pa po ustavnem sistemu spada v 
interes skupnosti, prenesti tja in da smemo samo izjemoma pristati na kompro- 
mise v takem smislu, da to ostaja znotraj proračuna. Celoten sistem, uveljav- 
ljanja ustavnih določil gre v smeri restrikcij državnih virov, če jih tako imenu- 
jemo. Jasno je, da je vztrajanje pri proračunskem financiranju kratkovidno in 
kaže na strah, da bi utegnili v sporazumevanju in dogovarjanju slabo potegniti, 
kajti proračunski viri za te postavke usihajo. Tistemu, ki se bo držal proračuna, 
mora biti jasno, da mu bo iz dneva v dan slabše, ne boljše. Tisto, kar pa bo 
dogovorjeno, kar bo s samoupravnimi sporazumi opredeljeno in usklađeno 
z družbenimi dogovori., tisto pa bo moralo veljati, analogno kot za osnovno 
dejavnost. Tukaj resolucija o družbenoekonomski politiki jasno pove, da mo- 
rajo imeti v letu 1974 prednost investicije v strokovne kapacitete na področju 
izobraževanja. 

Tudi to bomo morah povedati, da imamo razmerja v investicijah med 
osnovnim šolstvom in med strokovnim šolstvom močno porušena v škodo stro- 
kovnega šolstva in da v letu 1974 nastopa trenutek za strokovno šolstvo, za 
izobraževanje ob delu, za neposredne potrebe delovnih organizacij, za kvalifi- 
ciranje kadra, za njegovo delovno usposabljanje, tudi za neposredne naloge 
v zvezi z večanjem produktivnosti. Ta skupščina je že nekajkrat ugotovila, 
da so vlaganja v strokovnost kadra enako ali celo v večji meri faktor večanja 
proizvodnje, kakor so vlaganja v opremo in tržišče. Zaradi tega borno sklenili 
takoj po sprejemanju globalnega družbenega dogovora in v njegovem okviru 
poseben družbeni dogovor za investicije v sedanje strokovno šolstvo. Ponavljam 
pa, v sistemu dogovarjanja in v njegovem okviru. Pri tem se bo treba nepo- 
sredno povezovati z delovnimi organizacijami, ki te kadre potrebujejo, progra- 
mirati izobraževanje, tudi izobraževanje ob delu, iskati take oblike, ki bodo 
največ prispevale, in v zvezi s tem tudi smotrno investirati. 

Tovariš Hasl je postavil tudi vprašanje samoprispevka in kreditiranja. 
Samoprispevek ostaja kot kategorija svobodnega odločanja delavcev, seveda 
v okviru osebnih dohodkov. Nemogoče bi bilo sprejemati samoprispevek iz 
skladov delovnih organizacij, kar ni bilo nikoh doslej in tudi ne bo v bodoče. 
Toda v sklopu porabe, v sklopu bruto osebnih dohodkov so delavci sami tisti, ki 
se odločajo za delitev in tudi za to, kdaj bodo posegli globlje v lastni žep, zato 
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da bi rešili bodisi vprašanje neke investicije bodisi vprašanje funkcioniranja 
neke investicije. 

Krediti pa so stvar kreditne politike. Prav gotovo je, da bodo imele v 
kreditni politiki, tako kot je opredeljeno, prednost zahteve za vlaganja v ne- 
posredno proizvodnjo in v večanje produktivnosti dela, ker največ doprinašajo 
k razvoju. To mora biti jasno. Zato bo treba tudi pri samoprispevkih bolj 
graditi na sistemu resnično zbranih sredstev in manj samo na določenem delu 
in na prenašanju ostalega na kredite1, za katere so se doslej anuitete velikokrat 
pokrivale iz proračunov, kar nam tudi zdaj dela težave. 

Obremenjevanje proračunov z anuitetami za take investicije v bodoče 
odpade. Vse se prenaša na področje interesnih skupnosti. 

Končno je bilo še vprašanje, ali so ta področja žarišča inflacije in kdaj 
bomo dobili podatke o podrobni obremenitvi gospodarstva, zakaj niso objavljeni 
podatki za izobraževanje in podobno. Dejala bi, da imamo vrsto analiz in 
podatkov, tako od službe družbenega knjigovodstva kakor od zavoda za sta- 
tistiko, ki jasno kažejo situacijo in porazdelitev v prvi polovici leta 1973 
oziroma za leto 1972 v celoti. V »Statističnem godišnjaku Jugoslavije« pa so 
podatki tudi za vse ostale republike. Zaradi tega ne moremo takole na splošno 
zahtevati podatkov. V teh publikacijah so zbrani po enotni metodologiji, jasno 
je, kateri podatki se zbirajo in v kakšni medsebojni odvisnosti so. Ce bi hoteli 
kateregakoli od teh podatkov, so tam na razpolago-. Ce hočemo specifične po- 
datke, ki se ne zbirajo1, se pa moramo seveda prej dogovoriti, katere želimo. 
Publikacije službe družbenega knjigovodstva in zavoda za statistiko so objav- 
ljene in vsem dosegljive. 

Glede podatkov za leto 1973 sem pa tudi že povedala, da bomo v pred- 
logu globalne bilance, ki bo priložena predlogu družbenega dogovora, danes 
smo obravnavah šele osnutek, prikazali tudi vse razpoložljive: podatke o 
sredstvih za posamezne dejavnosti, tudi po občinah, v letu 1973 v primerjavi 
s predlogi za leto 1974. To bodo ocene, ki bodo verjetno zelo blizu dejanski 
realizaciji, kajti natančne podatke bo, kot je tovariš Tepina že povedal, moč 
predložiti po analizi zaključnih računov, ki bodo na razpolago v aprilu. Mislim, 
da smo dolžni vsi skupaj, tudi ko govorimo o podatkih, upoštevati in uporabljati 
analize, ki so na razpolago. V primeru, če določenih podatkov ni na razpolago, 
pa je treba zahtevati, da se zberejo tisti, za katere menimo-, da se še ne zbirajo 
v ustrezni meri. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Prosim! Besedo ima tovariš Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za 
varstvo borcev prekomorcev je predvidenih 35 milijonov dinarjev. Zanima 
me, ali so tu vštete tudi tiste kategorije prekomorcev, za katere smo sprejeli 
osnutek zakona, predlog pa še ni bil sprejet. Če je tako, bi bil prav zadovoljen, 
ker bi vendar enkrat prej pripravili sredstva, kot pa sprejeli zakon. Če pa 
ni, me zanima, ali bodo sredstva zagotovljena potem, ko bo ta zakon sprejet. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Ah lahko dobimo odgovor? 

Jože Tepina (iz klopi): Da. Tiste kategorije so upoštevane in sredstva 
so rezervirana. 
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Predsedujoči Miloš Poljanšek : Se kdo prosim? (Nihče.) Končujem 
razpravo in predlagam', da zbor sprejme naslednje sklepe: 

1. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 se sprejmejo. 
2. Pri pripravi predloga proračuna SR Slovenije za leto 1974 naj izvršni 

svet upošteva pripombe začasne komisije enotnega zbora ter mnenja in stali- 
šča, izražena v razpravi na seji zbora. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje! Kdor je za, naj glasuje! (109 poslan- 
cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbe- 
nega dogovora o osnovah za programiranje nalog in oblikovanje sredstev za 
skupno in splošno porabo v letu 1974. 

Osnutek družbenega dogovora nam je posredoval izvršni svet. Uvodno 
obrazložitev smo že poslušali na skupni seji skupaj z republiškim zborom. 
Predstavnik izvršnega sveta pri tej točki je podpredsednica izvršnega sveta 
dr. Kornhauserjeva, 

Poleg osnutka družbenega dogovora ste prejeli še poročilo začasne komi- 
sije enotnega zbora in stališča in mnenja pravnega sveta izvršnega sveta, pri 
čemer je poročevalec začasne komisije dr. Boris Kuhar. 

Pred pričetkom razprave obveščam poslance, da je skupščini predložen 
osnutek družbenega dogovora le informativno, kar pomeni, da o njem skup- 
ščina ne odloča. Vendar bodo vse pripombe in mnenja služila kot koristno 
napotilo vsem akterjem, ki sklepajo ta družbeni dogovor, pri nadaljnjem delu. 

Vprašujem, ali želi kdo razpravljati. (Nihče.) 
Končujem to točko dnevnega reda, pri čemer vas obveščam, da bodo pri- 

pombe, ki so bile predlagane v začasni komisiji in sicer, posredovane prek 
izvršnega sveta vsem, ki sodelujejo pri sklepanju tega družbenega dogovora. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na ugotovitve in 
stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k (poročilu o delu komisije 
izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji 
in k predlogom za spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

Ugotovitve in stališča je predložil izvršni svet. 
Predstavnik izvršnega sveta je Milovan Zidar, republiški sekretar za kmetij- 

stvo in gozdarstvo. 
Razen tega ste prejeli tudi poročilo in informacijo komisije izvršnega sveta 

skupščiiie SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji o družbeni aktivnosti pri pospeševanju manj razvitih območij v SR 
Sloveniji z aneksom k temu poročilu. 

Prejeli ste tudi poročilo začasne komisije enotnega zbora. Poročevalec je 
Stane Pungerčar. Poslali smo vam tudi mnenja zasedanja delegatov občin. 

Začenjam razpravo. Kdo se javlja k razpravi? (Nihče.) Končujem razpravo 
in predlagam, da sprejme enotni zbor naslednji sklep: 

1. Ugotovitve in stališča izvršnega sveta k poročilu o delu komisije iz- 
vršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Sloveniji se 
sprejmejo kot ustrezna usmeritev za nadaljnje delo te komisije izvršnega sveta. 
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2. Mnenja in pripombe, dane v poročilu začasne komisije in v mnenju 
zasedanja delegatov občin naj komisija izvršnega sveta prouči in upošteva 
pri svojem nadaljnjem delu. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (111 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Osnutek resolucije je v skladu s sklepom 15. seje enotnega zbora z dne 
11. 2. 1972 pripravila skupna komisija republiškega zbora in enotnega zbora 
delovnih skupnosti za izdelavo tega dokumenta. 

Uvodno obrazložitev k osnutku resolucije bo dal Emil Roje, predsednik 
odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje. 

Emil Roje: Tovarišice in tovariši! Osnutek resolucije o razvoju vzgoje 
in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji, ki je pred vaimi, je nastajal 
daljši čas. Skupni komisiji republiškega zbora in enotnega zbora delovnih 
skupnosti, imenovani na sejah teh zborov februarja 1972. leta, so bile s predlo- 
gom za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja dane temeljne 
smernice za delo. 

Naj le-te na kratko ponovim! Komisija je bila dolžna pripraviti osnutek 
resolucije, ki naj kot temeljni dokument vzgoje in izobraževanja v Socialistični 
republiki Sloveniji določi dolgoročno politiko na tem področju, pri čemer naj 
izhaja iz spoznanja, da so vzgoja kadrov, izobraževalni sistem in struktura 
izobraževanja med ključnimi vprašanji naše socialistične samoupravne družbe. 

Skupna komisija republiškega zbora in enotnega zbora, sestavljena iz 
družbenopolitičnih in strokovnih delavcev, se je lotila aktualne družbene naloge 
z vso odgovornostjo. Pri tem sni bila praznih rok. Za izhodišče so ji služile že 
sprejete ustavne spremembe, osnutka nove zvezne in republiške ustave, pa tudi 
idej no-politične opredelitve nekaterih globalnih problemov družbenoekonom- 
skega in družbenopolitičnega razvoja, vsebovane v ocenah predsednika Zveze 
komunistov Jugoslavije in izvršnega biroja, v ocenah 29. seje centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije, ter akcijski program za uresničevanje 
stališč in nalog o idej no-polit ičn i h vprašanjih vzgoje in izobraževanja. 

Znatno pomoč pri pripravi resolucije pa so pomenili zaradi svoje akcijske 
vrednosti in zaradi načelne opredelitve nekateri skupščinski dokumenti, ki so 
nastajali hkrati z resolucijo o razvoju vzgoje in izobraževanja. V mislih imam 
sklepe in priporočila o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja, osnutek 
stališč o statutih visokošolskih zavodov in njihovih združenj. V zadnji fazi 
priprav osnutka resolucije pa so pomenila pomembno usmeritev idejna in 
družbenopolitična izhodišča za razvoj vzgoje in izobraževanja, pripravljena za 
10. kongres ZK Jugoslavije, ter osnutka resolucije za 7. kongres ZK Slovenije. 
Tako je bila komisiji dana možnost, da je vsebinsko uskladila ta osnutek s 
kongresnimi opredelitvami o socialistični vzgoji in izobraževanju. 

Osnutek resolucije, ki je pred vami, je rezultat dela skupne komisije, še 
posebej pa naporov številnih delovnih skupin, ki so v posameznih poglavjih 
dokumenta obdelale za naš samoupravni socialistični razvoj specifična vprašanja 
vzgoje in izobraževanja ter predložile najustreznejše rešitve. V teh delovnih 
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skupinah so sodelovali poleg poslancev družbenopolitični delavci, pedagoški 
strokovnjaki in znanstveni delavci s področja pedagoške znanosti. Ob pripravi 
obširnih delovnih gradiv za posamezna poglavja so se sproti odpirala nekatera 
temeljna vprašanja vzgojno-izobraževalnega sistema in strukture izobraževanja, 
za katera delovne skupine niso imele kot podlago za odločitve dovolj razčiščenih 
sistemskih izhodišč niti enotnih pogledov strokovnjakov. 

Na teh mestih je osnutek resolucije še nedodelan, a načelno le daje odgovor- 
nim republiškim dejavnikom dovolj usmeritev za iskanje ustreznih konkretnih 
rešitev pri nadaljnji preosnovi sistema vzgoje in izobraževanja v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Skupna komisija je na 9 sejah ocenila vsa gradiva in predosnutke resolucije, 
pri čemer so sodelovali tudi predstavniki republiške konference Socialistične 
zveze in centralnega komiteja Zveze komunistov. Na seji dne 14. decembra 1973 
je komisija k osnutku dokumenta sprejela nekatere redakcijske izboljšave in 
vsebinske pripombe ter sklenila predložiti osnutek resolucije republiškemu in 
enotnemu zboru v obravnavo. 

V javni razpravi o osnutku, v katero naj se vključijo vsi, ki so tako ali 
drugače zainteresirani in odgovorni za problematiko vzgoje in izobraževanja, 
pričakuje komisija opredelitev do osnovnih vsebinskih izhodišč osnutka kot tudi 
predloge za nadaljnjo konkretizacijo resolucije. Resolucija nakazuje usmeritev za 
daljše obdobje, vendar to ne pomeni, da je njeno uresničenje stvar prihodnosti. 
Njen sestavni del je reševanje tekočih, konkretnih nalog v okviru samouprav- 
nega razvoja naše družbe. Pri tem mislimo predvsem na takojšnje uveljavljanje 
in izpeljavo ustavnih določil o temeljnih samoupravnih družbenoekonomskih 
razmerjih, na nekatere nujne sistemske spremembe in ukrepe, zlasti za sanacijo 
kadrovske problematike v prosveti. 

Osnutek resolucije jasno kaže: 
1. da sta vzgoja in izobraževanje sestavni del združenega dela, kar pomeni, 

da o vsebini in sredstvih odločajo neposredno delovni ljudje sami; 
2. da je marksistična znanstvena usmeritev vzgoje in izobraževanja nepo- 

grešljiv idejni temelj, šole in drugih vzgojnih in družbenih dejavnikov; 
3. da vzgoja in izobraževanje temeljita na razrednih osnovah samoupravne 

socialistične družbe in postajata s svojo trajno dejavnostjo ob delu odnos, ki 
traja vse življenje; 

4. da zahteva povezanost vzgoje in izobraževanja s proizvodnim delom, s 
spoznanji naglega razvoja znanosti in tehnologije bistvene spremembe v celot- 
nem kompleksu vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Učenje se torej zaključuje z 
rednim šolanjem v mladosti. Tedaj se pridobijo samo osnove in navade, ki 
naj služijo izobraževanju ves čas kasneje, to je ob proizvodnem in drugem delu. 

Kaj prinaša resolucija konkretnega? Resolucija zahteva postopno odpravo 
razlik, ki nastajajo ob različnih možnostih za vzgojo in izobraževanje na Sloven- 
skem, zahteva torej solidarnostno pomoč delovnih ljudi manj razvitim območ- 
jem, zahteva, da osnovno šolo končajo v rednem času vsi normalno zmogljivi 
učenci. Odtočno se torej spoprijema z osipom, zahteva preosnovo in demokra- 
tizacijo vsega šolstva po zaključni osnovni šoli, to je šolstva, ki usposablja za 
poklic. S tem da bo mogoče izobraževanje slehernemu občanu na katerikoli šoli, 
če bo dokazal za to sposobnosti, bo odpravljena dvojnost, ki se je kazala med 
gimnazijo na eni strani in ostalimi šolami na drugi. Vsakdo se bo usposabljal 
za poklic in vsakdo bo mogel nadaljevati izobraževanje. Organizacije združenega 
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dela bodo v svoje razvojne načrte vključevale tudi nenehno izpopolnjevanje 
izobrazbe svojih delavcev. 

Za višje in visoko šolstvo je značilna zahteva po večji družbeni organizi- 
ranosti, odprtosti, komplementarnosti in interdiscipliniranosti študija. Prav 
tako naj bo tesneje povezano s proizvodnjo in njeno problematiko. To bo mogoče 
doseči z obojestranskim prehajanjem strokovnih kadrov. 

Resolucija o razvoju vzgoje in izobraževanja bo zahtevala ustvarjalen 
odnos vseh strokovnih in znanstvenih kadrov in ustanov. Kot prilogo oziroma 
aneks k resoluciji bo treba pripraviti konkreten program in določiti izvajalce. 
Prav tako bo treba narediti globalni izračun kadrovskih in materialnih možnosti. 
Prav priloga bo morala vsebovati realen pregled možnosti za uresničevanje 
tega dokumenta. 

Resolucija bo vsebinsko, potem ko jo bodo sprejeli odgovorni samoupravni 
forumi, dolgoročna usmeritev, za uresničenje katere se bomo morali zavzemati 
vsi od mladine, staršev, krajevnih skupnosti do delavcev in delovnih ljudi v 
organizacijah združenega dela. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Vi morate presoditi, ali je predlagani doku- 
ment zrel za javno razpravo, saj smo se o tem, ali je potreben ah ne, odločili 
že tedaj, ko smo sprejemali predlog za izdajo dokumenta. 

Javna razprava naj bi trajala do 15. marca 1974. Sekretariat za prosveto in 
kulturo, zavod za šolstvo SRS, pedagoški inštitut, samoupravne interesne skup- 
nosti, univerza in visoko šolstvo ter ostali pa naj bi do tega roka pripravili 
aneks k predlogu resolucije s predlogi prioritetnih nalog in akcijskih rešitev, 
ki bodo zagotavljale kontinuirano uresničevanje tega dokumenta. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Slišali ste uvodno besedo 
predstavnika komisije enotnega in republiškega zbora, ki je pripravila osnutek 
dokumenta oziroma resolucije. Osnutek resolucije ste prejeli z gradivom. 

Začenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Končujem razpravo in predlagam, da enotni zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji se 

sprejme. 
2. Osnutek resolucije se da v javno razpravo, ki bo trajala do 15. 3. 1974. 
3. Predlog resolucije pripravi skupna komisija republiškega zbora in enot- 

nega zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji. Strokovne in administrativne posle za komisijo 
opravlja republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

4. Pri pripravi predloga resolucije naj komisija upošteva vse pripombe in 
predloge, ki so bili dani na sejah skupščinskih teles in tudi v javni razpravi. 

5. Predlog resolucije naj komisija pripravi do 20. 4. 1974. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep sprejet s 110 glasovi, pri čemer ni bil nihče proti 

niti se ni nihče glasovanja vzdržal. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Ker smo na zadnji seji dobili odgovore na vsa do sedaj postavljena poslan- 

ska vprašanja, vprašujem, ali želi morda kdo danes postaviti poslansko vpra- 
šanje? Poslansko vprašanje bo postavil Edmond Kovačič. 



34. seja 295 

Dr. Edmond Kovačih: Na prejšnji seji enotnega zbora sem vprašal, 
ali se ob znanih razlikah pri obdavčitvi osebnega dohodka v različnih republikah 
med republikami glede tega dogovarjamo, saj ljudje zaradi velikih razlik nego- 
dujejo. Z odgovorom nisein bil zadovoljen in sem prosil za odgovor na današnji 
seji. Moral bi se sicer oglasiti v razpravi o zapisniku, kjer piše, da mi je bil 
odgovor dan, ne piše pa, da z njim nisem bil zadovoljen. Nisem se oglasil, ker 
sem mislil, da ni bistveno. Ker pa odgovora ni, postavljam vprašanje še enkrat. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Tovariš Filli, prosim! 

Boris Filli: Tovariši in tovarišice! Postavil bom nekaj obrobnih 
vprašanj iz našega življenja. 

1. V reko Koritnico priteka med Spodnjim in Zgornjim Logom pod Man- 
gartom, voda skozi tunel iz rabeljskega rudnika v Italiji. Voda je nekajkrat v 
tednu zamazana, kalno rjave barve in nosi verjetno s seboj odpadke iz rudnika. 
V rudniku proizvajajo cink in svinec. Tako so mogoče zastrupitve našega 
prebivalstva in seveda tudi ribjega zaroda. Izgled vode in okolja je porazen. 
Vprašanje se glasi: Ali je Slovenija ali Jugoslavija kaj ukrenila pri italijanskih 
oblasteh, da bi to stanje sanirali? 

2. Baje v reki Koritnici, s katero gospodari, kot z mnogimi drugimi najlep- 
šimi vodami v Sloveniji, zavod za ribištvo SR Slovenije, ni dovoljen ribolov. V 
njej lovi le neki italijanski državljan s svojo družino. Njemu je bila dana v 
zakup vsa voda s pritoki do izhva v Sočo. Ima tudi svojega čuvaja. Vprašanje je, 
ali je to res? Ali jugoslovanski predpisi dopuščajo ureditev, po kateri lahko 
izkorišča javno dobrino tuj državljan, domači pa ne? Kakšen je splošen režim 
ribolova v Koritnici, s čim in kako gospodari zavod za ribištvo SR Slovenije? 

3. V Jugoslaviji imamo zakon, ki predpisuje, kdo sme uporabljati naziv 
doktor. V vseh zdravstvenih organizacijah imenujemo zdravnike »doktor«. Tako 
se predstavlja tudi večina zelo mladih zdravnikov, predvsem hrvatskih, ki pri- 
hajajo k nam v službo. Vemo, da veliko število diplomiranih zdravnikov ne 
dvigne svojih diplom:, ker ne dobi naziva doktor. Po domače se zdravniku reče 
»dohtar«, od tod tudi zahtevek po takem uradnem nazivu. 

Vprašam, kakšna so predvidevanja v tej zvezi. Ali in kako uveljaviti 
predpis, ki ga praksa na področju celotnega zdravstva ne priznava? Ali ne bi 
bilo primerno tak predpis spremeniti? 

4. Na naših smučiščih se dogajajo nesreče. Ali kdo že pripravlja predpis, ki 
bo zagotovil večjo varnost na smučiščih? Mogoče zakon o smučiščih? 

5. Končano je obdobje javne razprave o gradnji HE Kobarid. O tem vpra- 
šanju so povedali svoje mnenje tudi posamezniki, slišali smo mnenja domačinov, 
brali smo poslanico, ki so jo slovenski javnosti naslovile znanstvene in strokovne 
organizacije. Splošno mnenje je bilo, naj ne gradimo take centrale in naj 
zaščitimo zgornje Posočje z zakonom. To smo dolžni storiti tudi za naše potomce. 

V tem območju se sedaj močno razvija turizem, k čemur je bistveno pripo- 
mogel kaninski center. Ko bo ta v celoti dograjen, bo predstavljal pomemben 
in trden temeljni kamen v turističnem razvoju Tolminskega. 

V zvezi s tem postavljam tole vprašanje: Ali so skupščinska telesa prejela 
v obravnavo predlog predpisa, v katerem bo zgornja Soška dolina do Mosta na 
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»:x>či opredeljena kot nacionalni park in kot taka tudi v bodočnosti varovana 
pred nesmiselnimi in premalo koristnimi načrti? Ali že kdo pripravlja tak 
piedpis? Ali se pripravlja načrt, po katerem bi zagotovili hitrejši turistični in 
splošni razvoj zgornje Soške doline kot skupnega slovenskega prostora in kot 
našega mejnika proti zahodu? Prosim za pismen odgovor na to vprašanje. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Želi morda še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? (Ne.) Končujem to točko dnevnega reda. S tem je dnevni red izčrpan. 

Dovolite, da vas opozorim, da imate poslanci socialno^-zdravstvenega zbora 
sejo takoj, in sicer v sejni dvorani Ljubljanske banke v 14. nadstropju. 

Obveščam poslance gospodarskega zbora, da bo seja njihovega zbora v veliki 
dvorani izvršnega sveta, Prešernova 8, in sicer čez pol ure, to je ob 15.00. 
Poslance prosvetno-kulturnega zbora pa obveščam, da bomo začeli delo zbora 
takoj v tej dvorani. 

(Seja enotnega zbora je bila končana ob 14.30.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

(Skupaj z republiškim zborom) 

35. seja 

(28. februarja 1974) 

Predsedovala: dr. Srečko Koren, za enotni zbor, 
Miran Goslar, za republiški zbor 

Začetek seje ob 16.30. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam skupno sejo republiškega zbora 
in enotnega zbora delovnih skupnosti v smislu 92. in 93. člena poslovnika 
skupščine. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Pričenjam 35. sejo enotnega zbora 
delovnih skupnosti. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: iz gospodarskega zbora Janez Beravs, 
Pavle Kovič in Franc Puterle; iz prosvetno-kulturnega zbora Vinko Habjan, 
Miha Jezeršek, Jože Florjančič, Emil Roje in Manko Golar; iz socialno-zdrav- 
stvenega zbora Miroslav Kosi. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 34. seje enotnega zbora delovnih skupnosti, 
2. predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine 

družbenopolitičnih skupnosti, 
3. predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejav- 

nostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine Socialistične republike 
Slovenije, 

4. predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, 
Koper in Piran, 

5. predlog zakona o evidenci volilne pravice, 
6. predlog zakona o volitvah in odpoklicu člana predsedstva SFRJ iz Socia- 

listične republike Slovenije, 
7. predlog zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in 

pokrajin skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
8. predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva SR Slovenije. 
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Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker 
pripomb za njegovo spremembo ali dopolnitev ni, ugotavljam, da je predlagani 
dnevni red sprejet. 

Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je na odobri- 
tev zapisnika 34. seje enotnega zbora. 

Zapisnik ste prejeli z drugim gradivom za današnjo sejo. Ima morda kdo 
kakšno pripombo k zapisniku? (Ni pripomb.) Ker pripomb ni, ugotavljam, da je 
zbor zapisnik 34. seje sprejel. 

Kot ste bili obveščeni s sklicem enotnega zbora, bo po sporazumu s pred- 
sednikom republiškega zbora obravnava naslednjih točk dnevnega reda skupna 
z republiškim zborom. Po dogovoru bo to skupno sejo vodil predsednik repu- 
bliškega zbora tovariš Miran Goslar. 

Predsednik Miran Goslar: Smo torej pri 2. točki enotnega zbora 
in pri 12. točki republiškega zbora, ki je predlog zakona o volitvah delegacij 
in delegiranju delegatov v skupščine družbenopohtičnih skupnosti. 

Predlagatelj izvršni svet predlaga, da ta zakon in pa zakone pod 13., 14., 15., 
16., 17. in 18. točko dnevnega reda republiškega zbora oziroma 3., 4., 5., 6., 7. 
in 8. točko dnevnega reda enotnega zbora obravnavamo v smislu 294. in 296. 
člena poslovnika po skrajšanem postopku. Mislim, da se s tem vsi strinjate? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Vse te zakone bomo torej obravnavali v zadnji fazi kot predloge. 
Predlog zakona pod to točko dnevnega reda so obravnavali: odbor za druž- 

benopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora, začasna komisija 
za družbenopolitične odnose enotnega zbora, zakonodajna-pravna komisija in 
delegati občin. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Torej lahko glasujemo. Tu 
imamo amandmaje odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko repu- 
bliškega zbora, začasne komisije za družbenopolitične odnose enotnega zbora in 
zakonodajno-pravne komisije, in sicer k 25., 26., 29., 32., 45., 54. členu, k 
68. členu, k 71. členu in k devetemu delu pred 151. členom. 

Kdor je za te amandmaje v republiškem zboru, naj glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim enotni zbor, da glasuje o 
predloženih amandmajih. Kdor ja za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor predložene amandmaje soglasno sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Tu imamo še amandmaje delegatov občin 
k 34. in 35. členu. Ali se izvršni svet kot predlagatelj z njimi strinja? (Da.) 
Glasujmo torej o teh amandmajih v republiškem zboru. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Amandmaji so soglasno sprejeti. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim enotni zbor, da glasuje o 
amandmajih delegatov občin k 34. in 35. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je enotni zbor amandmaje delegatov občin k 34. in k 35. 
členu soglasno sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Končno imamo še amandma zakonodajno- 
pravne komisije. 

K besedi se javlja tovariš Česnik. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker smo v zamudi s sprejemom teh zakonov, je zakonodajno-pravna komisija, 
zato da bi se omogočilo redno izvrševanje določenih opravil, predlagala amand- 
ma k 151. členu zakona, po katerem se do sedaj opravljena opravila za volitve 
štejejo za veljavna, če so opravljena v skladu s tem zakonom. To je amandma, 
ki ga predlagamo v svojem poročilu. 

Obenem pa prosim prisotne poslance, da sprejmejo tudi naslednji amandma, 
ki ga predlagam iz tehničnih razlogov, in sicer, da bi se v zadnjem členu reklo, 
da začne zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov veljati z dnem 
objave in ne, kot je sedaj rečeno, naslednji dan po objavi. Ker je vsak dan 
dragocen in ker je potrebno, da se v istem Uradnem listu objavijo tudi drugi 
predpisi, ki so vezani na ta zakon, predlagam, da poslanci sprejmejo ta amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Predlagano je torej, da se poleg amandmaja 
zakonodajno-pravne komisije, da se za 151. členom doda nov 152. člen, kar 
imate navedeno V dodatnem poročilu, sprejme še amandma, da se k 152. členu 
doda nov 153. člen, ki bi se glasil: »Ta zakon začne veljati z dnem objave v 
Uradnem listu S RS«, ne pa naslednji dan po objavi. 

Prosim republiški zbor, da glasuje o obeh amandmajih zakonodajno-pravne 
komisije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo 
ptoti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaja sta sprejeta. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim enotni zbor, da glasuje o 
predlaganih amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Oba amandmaja zakonodajno-pravne komisije sta soglasno sprejeta. 

Predsednik Miran Goslar: Glasujmo o predlogu zakona o volitvah 
delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti v 
celoti. 

Prosim republiški zbor. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je v republiškem zboru izglasovan. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim enotni zbor, da glasuje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju dele- 
gatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti v enotnem zboru soglasno 
sprejet. 
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Predsednik Miran Goslar: Sledi 3. točka po dnevnem redu 
enotnega zbora in 13. točka po dnevnem redu republiškega zbora, to 
je predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za zbor združenega dela skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona so obravnavali odbor za družbe- 
nopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora, začasna komisija za 
družbenopolitične odnose enotnega zbora, zakonodajno-pravna komisija in dele- 
gati občin. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče ne želi besede, potem 
lahko preidemo na glasovanje. Tudi tu imamo amandmaje, in sicer predlagajo 
odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora, 
začasna komisija enotnega zbora in zakonodajno-pravna komisija amandmaje 
k 2., 4. in k 5. členu. Ti amandmaji so identični z amandmaji zasedanja dele- 
gatov občin. 

Kdor je v republiškem zboru za te amandmaje, naj prosim glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so izglasovani. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim, da poslanci enotnega zbora 
glasujejo o predloženih amandmajih. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor amandmaje odbora za družbenopolitični 
sistem in notranjo politiko republiškega zbora, začasne komisije za družbeno- 
politične odnose enotnega zbora in zakonodajno-pravne komisije k 2., 4. in k 
5. členu soglasno sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi amandma skupščine občine Šentjur 
pri Celju k 2. členu. Ta amandma zakonodajno-pravna komisija in izvršni svet 
odklanjata. 

Glasujmo o tem amandmaju. Kdor je v republiškem zboru za amandma 
skupščine občine Šentjur pri Celju, naj prosim glasuje! (1 poslanec glasuje za.) 
Je kdo proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim enotni zbor, da glasuje o 
amandmaju skupščine občine Šentjur pri Celju! Kdor je za ta amandma, naj 
prosim glasuje! (4 poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Večina poslancev gla- 
suje proti.) Se je kdo vzdržal? (26 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Glasujmo o predlogu zakona v celoti. Kdor 
je za zakon v republiškem zboru, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim enotni zbor, da glasuje o 
zakonu v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon v enotnem zboru sprejet z večino glasov. 
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Predsednik Miran Goslar: 4. točka dnevnega red,a v enot- 
nem zboru in 14. točka dnevnega redav republiškem zboru je predlog 
zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, Koper in Piran. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona so obravnavali odbor za družbe- 
nopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora, začasna komisija za 
družbenopolitične odnose enotnega zbora in zakonodajno-pravna komisija. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Torej lahko glasujemo! Tudi tu imamo 
amandma. Dah so ga odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko 
republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija, in sicer k 2. členu. 

Glasuje republiški zbor! Kdor je za amandma k 2. členu, naj glasuje! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Amandma je sprejet. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, 
da glasujejo o amandmaju k 2. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora za družbenopolitični sistem in notranjo 
politiko republiškega zbora, začasne komisije za družbenopolitične odnose enot- 
nega zbora in zakonodajno-pravne komisije k 2. členu sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi glasovanje o predlogu zakona o dolo- 
čitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, Koper in Piran v celoti. 
Prosom republiški zbor, da glasuje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je soglasno sprejet. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega ob- 
močja občin Izola, Koper in Piran v enotnem zboru soglasno sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi 5. točka dnevnega reda za 
enotni zbor in 15. točka dnevnega reda za republiški zbor, in sicer 
predlog zakona o evidenci volilne pravice. 

Tudi tu je predlagatelj izvršni svet. Ta predlog zakona so obravnavala ista 
skupščinska telesa kot prejšnje zakone. Imamo pa tudi mnenja delegatov občin. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Imamo amandmaje odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko 
republiškega zbora, začasne komisije enotnega zbora in zakonodajno-pravne 
komisije k 2., 17., 18., 34. in 35. členu. Poleg tega pa je zakonodajno-pravna 
komisija, podobno kot prej, dala še amandma k 41. členu, da se v tem členu 
besede »naslednji dan po« nadomestijo z besedama »z dnem«. Mislim, da je 
jasno, za kaj gre. Izvršni svet se s temi amandmaji strinja. 

Lahko glasujemo o vseh amandmajih skupaj? (Da.) Prosim republiški zbor, 
da glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Amandmaji so sprejeti. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predloženih amandmajih! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci 
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glasujejo.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji so 
sprejeti. 

Predsednik Miran Gosi ar: Prehajamo na glasovanje o predlogu 
zakona o evidenci volilne pravice v celoti. Najprej glasuje republiški zbcwr. 
Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Zakon je soglasno sprejet. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predlogu zakona o evidenci volilne pravice v celoti! Kdor je za, 
naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o evidenci volilne pravice 
soglasno sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi 6. točka dnevnega reda enot- 
nega zbora in 16. točka dnevnega reda republiškega zbora, to je 
predlog zakona o volitvah in odpoklicu člana predsedstva Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Ta predlog zakona so obravnavala ista skup- 
ščinska telesa in dala skupno poročilo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Tudi pri tem zakonu imamo amandmaje vseh treh odborov oziroma začasne 
komisije in komisije, in sicer k 5., 9. in 13. členu. Izvršni svet se s temi amand- 
maji strinja. 

Glasujmo v republiškem zboru! Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Amandmaji so sprejeti. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Kdor je za amandmaje v enotnem 
zboru, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so predloženi amandmaji soglasno 
sprejeti. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi glasovanje o predlogu zakona o 
volitvah in odpoklicu člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije v celoti. Kdor 
je v republiškem zboru za zakon, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam da je zakon sprejet. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren : Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predlogu zakona v celoti! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor predlog zakona o volitvah in odpoklicu 
člana predsedstva SFRJ iz Socialistične republike Slovenije soglasno sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi 7. točka dnevnega reda enot- 
nega zbora in 17. točka dnevnega reda republiškega zbora, to je pred- 
log zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Tudi tu so dala ista telesa kot pri prejšnjih 
zakonih skupno poročilo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 



35. seja 303 

Vsa ta tri telesa so dala amandma k 9. členu. Izvršni svet se s tem amand- 
majem strinja. Najprej glasuje o njem republiški zbor! (Vsi poslanci glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predloženem amandmaju. 

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

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi glasovanje o predlogu zakona o 
volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine SFRJ 
v celoti. 

Prosim republiški zbor, da glasuje. Kdor je za ta zakon, naj glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je sogl&sno sprejet. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (Večina poslan- 
cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor soglasno sprejel predlog zakona o volitvah 
in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine Socialistične 
republike Jugoslavije. 

Predsednik Miran Goslar: In končno 8. točka dnevnega reda 
enotnega zbora in 18. točka dnevnega reda republiškega zbora — pred- 
log zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične republike Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. 
Tudi tu so omenjena tri skupščinska telesa dala skupno poročilo, poleg 

tega pa so dali mnenje tudi delegati občin. 
Želi kdo razpravljati o tem zakonu? (Nihče.) Tu imamo zopet amandmaje 

omenjenih treh skupščinskih teles, in sicer k 3., 4., 25. in 28. členu. Zakonodajno- 
pravna komisija pa je dala amandma še k 34. členu, podobno kot prej, da se 
besede v tem členu »naslednji dan po« nadomestijo z besedama »z dnem«. 

Izvršni svet se s temi amandmaji strinja. Najprej glasujemo v republiškem 
zboru. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so sprejeti. - 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predloženih amandmajih. Kdor je za, naj glasuje! (Večina poslan- 
cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so soglasno sprejeti. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi glasovanje o predlogu zakona o vo- 
litvah in odpoklicu predsedstva SR Slovenije v celoti. 

Kdor je za ta zakon v republiškem zboru, naj glasuje! (Vsi poslanci glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je soglasno sprejet. 
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Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poslance enotnega zbora, da 
glasujejo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Večina 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor soglasno sprejel predlog zakona o volitvah 
in odpoklicu predsedstva SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: S tem je dnevni red skupne seje republi- 
škega zbora in enotnega zbora delovnih skupnosti izčrpan. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci enot- 
nega zbora! Kot enega od predstavnikov enotnega zbora delovnih skupnosti naše 
skupščine me je doletela žalostna dolžnost, da se z nekaj besedami spomnim 
pred dnevi umrlega sekretarja našega zbora tovariša dr. Živka Sifrerja. 

Menim, da ni potrebno podrobno prikazati veliko delo, ki ga je naš pokojni 
prijatelj in tovariš Živko Šifrer opravljal z vso vestnostjo in odgovornostjo. 
Poudariti pa vsekakor moramo njegove izkušnje in bogato znanje, ki ga je tako 
nesebično posredoval svojim sodelavcem in tudi nam poslancem, s čimer je 
mnogo prispeval k uspešnemu delu našega zbora in s tem seveda tudi našega 
parlamenta kot celote. 

Spomin nanj kot na neumornega delavca, svetovalca, sekretarja našega 
zbora ter prijatelja in tovariša bo živel v nas kot zgled moža, komunista, ki 
je vse svoje moči posvečal izgradnji naše socialistične samoupravne družbe. 
Slava in hvala tovarišu Zivku Šifrer ju! (Slava!) 

S tem smo izčrpali sprejeti dnevni red 35. seje enotnega zbora, zato kon- 
čujem sejo enotnega zbora delovnih skupnosti. 

(Skupna seja enotnega in republiškega zbora je bila končana ob 17. uri.) 
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42. zasedanje 

(17. januarja 1974) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
začenjam 42. zasedanje delegatov občin v skupščini Socialistične republike 
Slovenije, ki ga je sklical predsednik skupščine Socialistične republike Slo- 
venije na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega 
odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in z razširitvijo 
ter obsega naslednje točke: 

1. osnutek zakona o družinskih razmerjih; 
2. osnutek zakona o prekrških zoper javni red in mir; 
3. predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v 

družbeni lastnini; 
4. poročilo o sektorskih posvetih s tajniki komisij občinskih skupščin za 

vloge in pritožbe na področju Socialistične republike Slovenije septembra in 
oktobra 1973. leta; 

5. osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v Socialistični re- 
publiki Sloveniji. 

Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljana so bili na današnje 
zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo, 
to so predstavniki izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije, 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, republiškega sekretariata za urbanizem, komisije 
za vloge in pritožbe skupščine Socialistične republike Slovenije in prosvetno- 
kulturnega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije, ter predsedniki 
matičnih odborov pristojnih zborov in člani predsedstva naše skupščine. 

Ker še nimamo vseh podatkov, bomo navzočnost delegatov ugotovili ob 
koncu razprave o 1. točki dnevnega reda in pred dogovorom o načinu obliko- 
vanja stališč, mnenj in predlogov. 

20 
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V smislu 12. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delega- 
tov predlagam, da izmed sebe izvolite dva overitelja zapisnika. Ima morda 
kdo konkreten predlog? Ce ne, bi po naši ustaljeni praksi kar sam predlagal, da 
po abecednem redu občin izvolimo delegata iz občin Lendava in Litija: tova- 
rišico Marijo Hajoš in tovariša Toneta Gorenca. 

Se strinjate s predlogom? (Da.) Ker ni nihče proti, sta za 42. zasedanje 
delegatov občin kot overitelja zapisnika soglasno izvoljena tovarišica Marija 
Hajoš in tovariš Tone Gorenc. 

Prehajam na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je osnutek 
zakona o družinskih razmerjih. 

Osnutek zakona so vam poslali dne 17. 12. 1973. 
Predstavnik predlagatelja k tej točki dnevnega reda je tovariš dr. Viljem 

Lippai, samostojni svetovalec v republiškem sekretariatu za zdravstvo in social- 
no varstvo, ki bo imel svojo uvodno obrazložitev. Prosim, tovariš Lippai. 

Dr. Viljem Lippai: Tovariši delegati! Pred seboj injiamo osnutek no- 
vega slovenskega zakona o družinskih razmerjih, ki zaenkrat predstavlja po- 
enotenje dosedanjih štirih temeljnih zveznih zakonov s tega področja in treh 
slovenskih zakonov. Osnutek je pripravila posebna širše zasnovana stro- 
kovna komisija pri našem sekretariatu. Imela je pred seboj anketni material 
obširne zvezne ankete, ki je bila po vsej Jugoslaviji izvedena že pred leti, ker 
je bilo že v zveznem merilu potrebno, da zakon na novo uredi to področje. 
Pa tudi sicer so bila zbrana razna mnenja, tako da osnutek zakona dejansko 
predstavlja že del javne razprave. Odločitev je bilo treba sprejeti tudi o tem, 
ali naj imamo enotni zakon ali pa, kakor do sedaj, posebne zakone. Komisija 
se je iz raznih vzrokov odločila za enoten zakon, ker je lažje razporediti ma- 
terial, pa tudi lažje enotno izpeljati neka osnovna načela, kar je bilo do sedaj 
v marsičem pomanjkljivo. 

Zakoni posegajo v družinska razmerja. S tem pa ni rečeno, da nekateri 
drugi zakoni ne urejajo tudi tega področja, vendar je to prepuščeno tem pod- 
ročjem, recimo zakon o dedovanju, o imenih, o matični službi in še kakšen drug 
zakon. Ti zakoni se šele pripravljajo, bodo pa tudi usklađeni z osnutkom tega 
zakona. 

Osnovno izhodišče ureditve tega področja pri pripravi osnutka je bilo, 
da se ne menjajo tiste določbe dosedanjega zakona, ki so v življenju že spreje- 
te, vpeljane in ki so se pokazale kot primerne; to tembolj, ker vemo, da so 
bili zakoni, ki so bih pripravljeni leta 1974, v usklajevanju leta 1965 z novo 
takratno ustavo, tako da je marsikaj že preverjeno in ni kazalo, da na tem 
področju napravimo nekaj korenitih sprememb, ki ne bi ustrezale tudi seda- 
njemu stanju našega družbenega razvoja. 

Družinska zakonodaja je pravno področje, s katerim družba ureja odnose 
v družini zaradi otrok. To je v zakonu že izrecno poudarjeno, namreč, da ima 
družba osnovni interes za zdravo rast otrok, vzgojo in pripravo za življenje. 
Prav zaradi tega ureja te odnose, ne pa zaradi urejanja odnosov med odraslimi 
osebami, ki se uveljavljajo samostojno s svojim delom. Vsaka določba zakona 
je vrednotena in pripravljena prav s tega vidika, tako da moramo imeti 
vedno pred seboj, da želi družba to urediti. Tu smo seveda naleteli na naspro- 
tujoča mnenja; nekateri predlogi so sprejeti, nekateri pa niso. To je tudi poveda- 
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no. Ponekod imate tudi variantne rešitve, o čemer se bo javna razprava, ki 
bo sledila, še opredelila. 

Sedaj bi vas opozoril na nekaj bistvenih novosti v novem osnutku, glede 
na dosedanjo zakonodajo'. Zakon ima preambulo, ki sioer ni nujna, vendar smo 
menili, da je v medustavnem razdobju primerna. V njej so zapisana izhodišča, 
ki jih postavlja nova ustava. Stvar preudarka bo, ali ta preambula ostane ali 
pa se nekatere njene določbe prenesejo* v uvodne člene. 

V splošnih določbah zakon opredeljuje področja, ki se urejajo s tem za- 
konom. Uvaja tudi organ, ki je pristojen za urejanje zadev na tem področju. 
Ze v dosedanji praksi je bilo več organov: socialna služba, skrbstveni organ 
in tako dalje. Sedaj smo se odločili za organ za varstvo družine. 

Ce pogledamo posamezna poglavja zakona, je v poglavju o zakonski zvezi 
na novo urejena razveza zakonske zveze. Tu je bilo za osnovno stališče, da 
zakonsko zvezo ureja družba z vidika otrok. Tedaj, če ni otrok ali pa če je glede 
otrok sporazum, bo razveza možna sporazumno. Dosedanja praksa kaže, da so 
se tu dostikrat zavlačevali postopki in vnemirjali zakonci, kar je vplivalo tudi 
na vzgojo otrok. Zato mislimo, da se zakonci lahko razvežejoi, če ni otrok ali 
če so glede njih urejeni odnosi med zakonci. Ostali razvezani razlogi so ostali, 
vendar ni poudarek na krivdi, temveč na tem, aM je zakonsko zvezo še primerno 
ohraniti ali ne. 

Na novo je urejen spravni poskus, ki naj bi bil res stopnja postopka; je na 
novo postavljen in je vprašanje, ali bo ostal v tem zakonu ali pa bo šel v 
civilno-pravdni postopek, ki se tudi pripravlja. Ob tem menimo, da naj se že 
tu razrešijo1 glavni problemi glede razveze in glede vzgoje otrok. Prav zato je 
vpeljana obveznost, da se zaprosi vedno tudi za mnenje organ za varstvo družine, 
ki bo bolj kot doslej sodeloval pri teh vprašanjih. Vemo, da je sedaj sodišče 
izreklo razvezo, problem pa je potem morala reševati socialna služba. Zato naj bo 
že od vsega začetka prisotna. 

Imamo še posebno določilo izvenzakonskih življenjskih skupnostih. Vemo, 
da imamo v sedanji družbi več takih skupnosti, toda neredko se dogaja, da 
nastanejo hudi družbeni problemi takrat, ko ti ljudje ostare in postanejo 
nezmožni za delo. Takrat pa kličejo na pomoč socialno službo in obremenju- 
jejo družbena sredstva. Zato menimo, da bo v takih primerih treba uporabljati 
iste določbe kot za pravne zakonce. Torej to pom,eni, da, bi tudi tu lahko po- 
stavljali zahtevke za preživnino in za delitev premoženja. 

Posebej je poudarjena v novem zakonu popolna izenačitev otrok iz zakon- 
skega in nezakonskega rojstva. To je bilo že sedaj, vendar tako jasno le ni 
bilo poudarjeno. S tem želimo pripraviti položaj vseh otrok za enak štart v 
življenju. 

V zakonu je posebej poudarjeno, da oba roditelja sodelujeta pri vzgoji, 
varstvu in pripravi otroka za življenje. Pri razvezanih zakoncih so bili otroci 
do sedaj dodeljeni enemu izmed njih; v glavnem je odgovarjal za otroke tisti 
zakonec, pri katerem so bili otroci, drugi pa je le plačeval preživnino. Menimo, 
da je pravilno*, da tudi ta zakonec sodeluje, da ga torej ne veže samo material- 
ni interes, ampak tudi interes, kako bodo otroci vzgojeni, kako bodo pripravljeni 
za življenje, v katere šole bodo šli, kakšen poklic si bodo izbrali. Poudarjena 
je torej odgovornost obeh roditeljev. 

Precej sprememb je pri posvojitvi; uvajamo institucijo popolne posvojitve. 
Ze zdaj je v življenju večkrat prišlo do tega, da je marsikdo želel tako- posvo- 

20* 
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jiti otroka, da bi bil popolnoma njegov, da bi se popolnoma vključil v njegove 
sorodstvene vezi. 

Ker je ta institucija že marsikje v drugih državah vpeljana in se je dobro 
obnesla, menimo, da je primerno uvesti to novo obliko, ko posvojen otrok pre- 
trga sorodstvene vezi s svojo prejšnjo družino in se popolnoma vključi v 
novo rodbino in v nova sorodstvena razmerja. Zaradi tega taka posvojitev tudi 
ne bi bila razvezljiva. 

Posebej je urejena posvojitev po tujem državljanu. O tem vprašanju se je 
v zadnjem času pri nas precej razpravljalo, čeprav marsikdaj tudi nepravilno. 
Z anketo smo ugotovili, da so v 10 letih oddali v tujino letno dva, tri otroke, pa 
še to v zelo upravičenih primerih; največkrat je šlo za naše izseljence. Tu smo 
vnesli omejitev, da je tak primer mogoč le tedaj, če kljub vsem naporom ni 
bilo mogoče dobiti domačega posvojitelja. Popolnoma tega pojava ne moremo 
izključiti, ker nas vežejo na področju rodbinske zakonodaje mednarodne kon- 
vencije. Pa tudi nobena tuja zakonodaja ne pozna izključitve tuje posvojitve. 

Novost, ki bi jo omenil, je tako imenovano kolektivno skrbništvo. Večkrat 
se zgodi, da se ponesrečijo delavci in ostanejo njihovi otroci. Beremo, da dajo 
podjetja štipendije tem otrokom. Sedaj uvajamo novost, da take organizacije 
združenega dela lahko prevzamejo skrbništvo nad temi otroki. Seveda bodo 
morale določiti odgovorno osebo, ki bo te skrbniške posle opravljala. 

V zakonu je tudi poglavje o rejništvu; to je bilo do sedaj izven rodbinske 
zakonodaje, menimo pa, ker gre tudi za vzgojo in varstvo otroka, da spada 
v rodbinsko zakonodajo. Kakih bistvenih novosti tu ne uvajamo. 

Posebna pozornost je posvečena novemu organu za varstvo družine, ki bo 
imel po tem zakonu tudi nekatere posebne pristojnosti. 

Predsedujoči Zdravko K r vina: Začenjam razpravo1. Kdo želi besedo? 
Prosim, Zofka Stojanovič, delegat iz občine Celje. 

Zofka Stojanovič: Tovarišice in tovariši! V svoji razpravi želim 
biti kratka, mislim pa predvsem povedati svoja osebna stališča do osnutka za- 
kona o družinskih razmerjih. Menim, da predstavlja materija, ki jo obrav- 
nava osnutek, izredno pomembno področje in da bo potrebno dati javni raz- 
pravi dovolj časa in prostora vsem družbenim dejavnikom, da bodo čim bolj 
tvorno prispevali k oblikovanju zakona, ki naj bi zajel vse tiste odnose, ki 
jih je v dosedanjem socialističnem razvoju življenje že potrdilo, in jasneje 
začrtal cilje, ki si jih zastavljamo pri nadaljnji graditvi odnosov naše samo- 
upravne družbe. 

V zvezi s tem želim razpravljati predvsem o vprašanju, ki ga predlagatelj 
osnutka zakona postavlja kot dilemo. To je vprašanje, ah naj zakon ureja 
samo odnose znotraj družine ali tudi odnose med družino in družbo. Osnutek, 
ki smo ga prejeli, se omejuje predvsem na družinska razmerja. Mnenja sem, 
da zakon o družinskih razmerjih ne bi smel zanemariti nekaterih temeljnih 
funkcij naše samoupravne družbe pri ustvarjanju pogojev za nastanek in 
življenje družine in pri ustvarjanju pogojev za razvoj otrok v družini in v 
družbi. 

Ti cilji so že dokaj jasno definirani v različnih dokumentih in o njih 
smo že sprejemali obveznosti oziroma jih še sprejemamo prav sedaj, ko raz- 
pravljamo o programih razvoja in financiranja različnih družbenih področij. 
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Zato mislim, da bi bilo potrebno, da bi se obrnili tudi ob obravnavi tega 
zakona o družinskih razmerjih do teh relacij, do teh odnosov: družina-družba. 

Mislim pri tem na obveznosti, ki jih sprejemamo, ki jih delovni ljudje 
solidarno uresničujejo ob otroku v družini in v zelo razvejanih družbenih 
institucijah, ki izvajajo varstvo in vzgojo otrok. V te obveznosti, ki smo jih 
definirali kot družbeni interes, so samoupravno vključeni tudi starši skupaj 
z drugim delovnimi ljudmi kot proizvajalci in upravljalci, in odločajo o rezul- 
tatih svojega in družbenega dela tam, kjer delajo in živijo. Torej ni mo- 
goče obravnavati družine izven vseh družbenih procesov in tendenc družbe- 
nega razvoja, ki so zelo jasno izražene v naši socialistični družbeni praksi. 

Če izhajamo iz teh družbenih odnosov, to je samoupravnih odnosov, potem 
ne more biti dileme, v koliki meri, kdaj in kje naj se družba spušča v družinske 
odnose. Interes družbe za razvijanje zdravih, harmoničnih odnosov v družini 
se potrjuje skozi najrazličnejše ukrepe za pomoč družini, za stimuliranje zdravih 
družinskih odnosov, za dopolnjevanje družbenih funkcij pri družini, vzgoji in 
vzreji otrok. Prepričana sem, in to potrjujejo vsa naša spoznanja, da se bo 
moral družbeni interes za pomoč družini pri vzreji in vzgoji otrok močneje 
izražati kot doslej, pri čemer pa se morajo tudi starši vedno bolj vključevati 
kot subjekt družbenih prizadevanj; zato je potrebno v družinski zakonodaji 
določneje in jasneje opredeliti odnos: družina-družba. 

Nadalje se zavzemam tudi za to, da damo večji poudarek organom za 
varstvo družine, ki naj bi poleg tega, kar jim nalaga družinska zakonodaja 
pri urejanju družinskih razmerij, opravljah tudi izredno pomembno pre- 
ventivno funkcijo pri urejanju pogojev za vzgojo in varstvo vseh otrok in 
urejanju pogojev za življenje družine. Organ za varstvo družine bi moral po- 
stati v nekem smislu kvalificiran, ne le strokovni, ampak predvsem družbeni 
organ, ki bo sposoben širše delovati pri uresničevanju interesa družine in 
družbe, pri izgrajevanju sistema čimbolj naprednih ukrepov, s katerimi naj bi 
družba zagotavljala večjo pomoč družini pri opravljanju njene funkcije. 

Potrebno je zato' v razpravi zlasti dati poudarek tudi razvijanju strokovne 
socialne službe v občinah, kjer smo zdaj dokaj šibki. Naloge, ki jih že v 
sedanjem obsegu zajema osnutek in ki naj' bi bile vključene v zakon, bodo 
take socialne službe kot jih imamo sedaj v občinah, težko izvajale. Malo občin 
je v Sloveniji, ki imajo dobro organizirano strokovno socialno službo. Zato 
si težko zamišljam, da bomo ob tako pomanjkljivi socialni službi izvajali vse 
te naloge lahko in še tiste, ki jih je treba dopolniti v razpravi o zakonu 
o družinskih razmerjih. 

Morda ne bi bilo odveč, da bi sugerirala, da bi pohiteli tudi s predlogom 
oziroma osnutkom zakona o socialnem varstvu in o skupnostih socialnega var- 
stva, kjer se tudi vgrajuje določilo o organiziranju strokovnih socialnih 
služb v občinah in kjer prav tako govorimo o organu za varstvo družine. 
Vzporedno naj bi imeli v javni razpravi oba osnutka, tako da bi lahko čim- 
bolj kvalitetno razvijali tudi pogoje in možnosti za vse naloge, ki jih vsebuje 
oziroma ki naj bi jih vseboval zakon o družinskih razmerjih. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Karmen Langus, dele- 
gat občine Maribor. 

Karmen Langus : K osnutku zakona o družinskih razmerjih bi imeli 
v Mariboru nekatere predloge. Pričakujemo ga vsi, ki delamo na področju 
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varstva družine, že dokaj nestrpno, saj ugotavljamo že vrsto let, da pri ureja- 
nju družinskih odnosov in pogojev za zdrav razvoj otrok in za izvajanje druž- 
bene skrbi za družino veljavna zakonodaja nekoliko zaostaja za izkušnjam,! 
in izvajanji dosedanje družinske zakonodaje. Zdi se nam zelo primerno, da 
ureja predloženi osnutek zakona o družinskih razmerjih celovito in enotno 
medsebojne pravice in dolžnosti članov družine in tudi nekatere pravice in 
dolžnosti naše samoupravne družbe do družine ter da so upoštevane pri tem 
dosedanje izkušinje na področju družbenega delovanja. 

Pri obravnavi zakona o družinskih razmerjih v svetu za zdravstvo in 
socialno varstvo skupščine občine Maribor ob udeležbi sodnikov okrožnega 
sodišča in tudi patronažne službe zdravstvenega doma Maribor smo vsebino 
osnutka ocenili zelo pozitivno. Izoblikovali pa smo še nekatere predloge, ki 
jih želim današnjemu zboru posredovati v premislek in sprejem. 

V prvem delu osnutka zakona, ki se nanaša na organe za varstvo družine, 
se nam zdi ustrezno določilo v 12. členu, da se oblikuje en ali pa več centrov 
za posvojitve na osnovi medobčinskega dogovora, ker bodo tako dane možno- 
sti za evidentiranje za posvojitev možnih otrok in. za posvojitev iz večjega 
območja ter za bolj strokovno izvedbo postopka. 

Ne zdi pa se nam primerno, da se enako predvideva tudi za rejništvo, 
saj 254. člen tega osnutka določa, da mora organ za varstvo družine spremljati 
razvoj otroka, nadzorovati vzgojo in šolanje rejencev in izpolnjevanje drugih 
obveznosti iz rejniške pogodbe ter zato sistematično sodelovati z rejniško družino, 
šolo in krajevno skupnostjo. Sodelovati pa morajo tudi s starši, da bi odpravili 
vzroke, ki so opravičevali rejništvo kot nujen ukrep. Teh nalog ne bi bilo 
strokovno upravičeno dehti med pristojno socialno službo in strokovnim cen- 
trom. Izvajanje nalog iz večje oddaljenosti pa bi tudi rejništvo podražilo, 
vplivalo na manjšo intenzivnost odnosov, angažiralo več strokovnih delavcev, 
zanesljivo pa tudi vplivalo na redkejše stike rejnikov in rejencev s strokovnimi 
delavci. 

V 13. členu predlagamo, da se doda kot sodelavec orgama za varstvo družine 
patronažna služba zdravstvenih domov, saj le-ta izvaja sistematično socialno- 
zdravstveno varstvo družine, to je malih otrok, mater in drugih kronično 
bolnih članov. 

V 20. členu drugega dela osnutka, ki se nanaša na zakonsko zvezo, bi 
moral biti pojem težje duševne prizadetosti kot zadržka za sklenitev zakonske 
zveze točneje opredeljen oziroma morda nadomeščen tako, da zakonske zveze ne 
more skleniti oseba, ki ni opravilno sposobna. Isto določilo je treba vnesti tudi 
v 37. člen kot razlog za neveljavnost zakonske zveze. 

Drugi odstavek 22. člena naj ostane po našem mnenju v osnutku zakona 
oziroma v zakonu zaradi jasnosti pri sklepanju zakonske zveze. 

24. člen naj ne dopušča možnosti sklenitve zakonske zveze med posvoji- 
teljem in posvojencem pri nepopolni posvojitvi, ker ne kaže zakonsko spodbu- 
jati spremembo odnosov med obema, saj govori 8. člen osnutka tako, kot je to 
tudi v sedanjem temeljnem zakonu, da nastane med posvojiteljem in posvojen- 
cem razmerje, kakršno je med starši in otroki. 

38. člen, ki naj bi vseboval tudi še kakšen razlog za neveljavno zakonsko 
zvezo, je v osnutku zakona izpuščen. 

V 43. členu, ki govori o pravici tožbe za razveljavljanje zakonske zveze, bi 
bilo zelo upravičeno to prisoditi še organu za varstvo družine, ki zastopa in 
izvaja družbeni interes pri varstvu družine, posebno otroka. 
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Menimo tudi, da bi moralo biti v 57. členu, ki pravi: »da ima zakonec 
pravico do preživljanja po drugem zakoncu po njegovih močeh, če nima sredstev 
za življenje in ni zaposlen« še dodano: »ker mora skrbeti za mladoletne otroke 
ali je sicer nesposoben za delo«. Kolikor je 57. člen s svojimi določili gotovo 
potreben, ne bi bilo prav, da bi ščitih z njim vsakega nezaposlenega zakonca. 

V 66. členu naj bi se nadomestila beseda »razveže« s »preneha«, ker se ta 
širši pojem v osnutku uporablja in pride do delitve skupnega premoženja v 
vseh primerih prenehanja zakonske zveze. 

V 71. členu osnutka bi bilo treba določiti, kaj pomeni »dalj časa trajajoča 
izvenzakonska skupnost« oziroma določiti vsaj najkrajšo dobo trajanja izven- 
zakonske skupnosti, da pridobi partner v izvenzakonski skupnosti pravice do 
preživljanja in delitve premoženja kot pri razvezanih zakoncih. 

Za 73. člen je okrožno sodišče v Mariboru mnenja, da sporazumna razveza 
zakonske zveze ni družbeno utemeljena, ker je zakonska zveza družbeno opre- 
deljena kot življenjska skupnost moža in žene, ki je sklenjena z namenom 
trajnega skupnega življenja. Za razvezo zakonske zveze bi naj bili v vsakem 
primeru razlogi, kot to ureja 75. člen osnutka zakona. Kolikor ostane institut 
sporazumne razveze, predlagamo, da mora sodišče obvezno zahtevati mnenje 
organa za varstvo družine pri ugotavljanju, ali je s sporazumom zakoncev 
primerno poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje otrok, ker bo ta organ 
moral po razvezi pomagati urejati družinska razmerja in skrb za otroke. Doslej 
namreč sodišča niso v vsakem primeru zahtevala poročilo skrbstvenega organa, 
če sta se zakonca sporazumela glede otrok. 

Iz določila 75. člena je razvidno, da lahko zahteva razvezo tudi za razvezo 
krivi zakonec. Zato bi kazalo med pogoji za razvezo spremeniti določilo druge 
alinee 75. člena tako, da bi bila razveza možna, če drugi zakonec brez upravi- 
čenega razloga zapusti družino in je preteklo več kot 24 mesecev, in ne samo & 
mesecev, kot predvideva osnutek zakona. Sest mesecev se nam namreč zdi le 
prekratka doba za spoznanje, ah je čustvena navezanost na drugega partnerja 
dolgotrajna in dovolj močna oziroma ali je navezanost na zakonca in otroke 
močnejša in prevlada po daljšem obdobju. , 

77. člen naj bi se spremenil tako, da bi pred drugim spravnim poskusom 
moralo sodišče obvezno zahtevati poročilo organa za varstvo družine. 

Predlagamo tudi novo besedilo tretjega odstavka 83. člena, in sicer. »Za- 
konec, ki ob razvezi zakonske zveze ni zahteval preživnine, lahko to iz upravi- 
čenih ' razlogov uveljavlja še najkasneje v roku dveh let po razvezi.« Po 
sedanjem besedilu lahko v roku dveh let zahteva preživnino le zakonec, ki ni 
prišel na spravni poskus, nima pa te možnosti zakonec, ki je upošteval določilo 
77. člena in je pravzaprav zato kaznovan. 

Iz prakse socialne službe in pravosodnih organov namreč vemo, da zakonci 
ob razvezi zaradi čustvene prizadetosti, zastrašenosti, zaradi ponižanj, ki so 
jih pred razvezo doživeli, pogosto ne uveljavljajo preživnine takoj. V mnogih 
primerih pa nastopijo tudi po razvezi zakona spremenjene okoliščine, ki opravi- 
čujejo zahtevek do preživnine. 

K določilu 104. člena naj bi se po mnenju okrožnega sodišča v Mariboru 
pripisalo, da lahko otrok spodbija očetovstvo še 5 let po polnoletnosti. Ni namreč 
primerno, da zakon omejuje spodbijanja očetovstva pri očetu z določenim rokom, 
pri otroku pa pušča to možnost neomejeno. Skupno naše stališče je namreč 
bilo, naj se statusna razmerja čimprej uredijo in je zato 5 let po polnoletnosti 
tudi za otroka dovolj dolga doba. 
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Potrebno je tudi uskladiti določila členov 113, 117 in 225 in izenačiti 
mladoletnika, ki dopolni 15 let in živi pri starših oziroma pod skrbništvom. 
V zvezi s 142. členom pripominjamo, da v zakonodaji ni enotno urejeno prispe- 
vanje k preživljanju, saj ta člen omogoča, da sme zahtevati s tožbo povračilo 
izdatkov za kako osebo tisti, ki je izdatke imel, in sicer od osebe, ki jo je dolžna 
preživljati. Zakon o usposabljanju otrok, motenih v telesnem in duševnem 
razvoju pa daje pravico skrbstvenemu organu, da določi prispevek staršev k 
zavodski oskrbi otroka. Po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij pa sodišče 
določi s sklepom na predlog skrbstvenega organa višino prispevka k zavodski 
oskrbi. To bi bilo treba poenotiti. Po določilu 142. člena osnutka zakona o 
družinskih razmerjih ima torej organ za varstvo družine pravico zahtevati 
povračilo izdatkov v civilno-pravnem postopku, kar je često oteženo, ker ni 
mogoče obremeniti staršev vnaprej in skoraj nemogoče izterjati večje zneske 
za nazaj. 

Pri četrtem delu osnutka zakona, ki se nanaša na posvojitev, predlagamo, da 
bi bila v 161. členu, ki govori, da zavrne organ za varstvo družine z določbo 
predlog za posvojitev, dana tudi možnost za pritožbo na to odločbo, ker bi to 
pripomoglo k pravni varnosti posvojitelja. Posebno je še to utemeljeno., ker je 
rok za pritožbo zoper odločbo o posvojitvi določen na 15 dni. 

Pri popolni posvojitvi predlagamo v 151. členu, ki navaja pogoje za popolno 
posvojitev, da se zamenja veznik »in« z »ali«, tako da se glasi: »ah se da 
utemeljeno pričakovati, da ne bodo starši izvrševali svojih roditeljskih dolž- 
nosti«. Če je veznik »in«, to pomeni, da imajo več kot eno leto dni neznano 
bivališče in je pričakovati, da ne bodo izvrševali svojih roditeljskih dolžnosti; 
če je pa »ah«, je to samostojen pogoj, ki daje možnost, da kot do- sedaj že večino 
majhnih otrok dojenčkov posvajamo, saj skrbstveni organ že doslej vedno 
predhodno opravi vse, da bi prebudil materinstvo in uredil pogoje, da bi ostal 
otrok v lastni družini. Če pa: to ne gre, je pa enoletno obdobje verjetno dovolj 
dolgo, da se potem lahko odloči za posvojitev. Za to bi ta dva veznika kazalo 
zamenjati. 

Glede na 176. člen bi predlagali spremembo tako, da naj ne bi bili pri 
nepopolni posvojitvi navzoči otrokovi starši oziroma roditelj, ki se otroku odpo- 
veduje, ker nastanejo zelo mučne situacije pri obojestranski posvojitvi, posebno 
pa še pri enostranski. Mnogokrat bi bilo tudi v korist otroka, da se starši osebno 
ne spoznajo s posvojitelji, ker jih ti pozneje nadlegujejo in tudi izsiljujejo z 
raznimi zahtevami. Starši naj bi dali prej, v postopku pri organu za varstvo 
družine izjavo, da se s posvojitvijo strinjajo. 

V šestem delu osnutka zakona, ki se nanaša na rejništvo-, bi kazalo 248. 
člen dopolniti tako, da bi se glasil: »Družina, ki daje varstvo tujemu otroku, 
je rejniška družina.« S tem bi bilo jasneje opredeljeno, da ni šteti za rejniško 
razmerje vzgojo in skrb, ki jo otroku dajejo sorodniki v ravini črti, za katere 
obstaja obveznost preživljanja po določilih poglavja zakona o razmerju med 
starši in otroki. 

Vse predlagane spremembe oziroma dopolnila k osnutku zakona o družin- 
skih razmerjih sem .posredovala z željo, da bi se na osnovi dosedanjih izkušenj 
čimbolj uredila družinska razmerja in družbena skrb za družino in otroke ter 
osebe pod skrbništvom. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Prosim! Delegat 
iz občine Velenje, tovariš Marjan Marinšek. 
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Marjan Marinšek: Tovariš predsednik, tovariši delegati! K osnutku 
zakona imam dva predloga, in sicer: pri 97. členu predlaga naša socialna služba, 
da bi imel pravico tožiti domnevnega očeta nezakonskega otroka tudi organ za 
varstvo družine, ker so zelo pogosti primeri, ko mati tega sama ne stori, otrok 
pa ostaja slabo oskrbljen, ker ne prejema preživnine po očetu. Četudi bo 
eventualni ugovor proti temu — da naj bi otroku, čigar očetovstvo ni urejeno, 
nudili družbeno pomoč —■ pa je v praksi to zelo težko in taki otroci navadno 
niso tako oskrbljeni, kot bi bili, če bi se očetovstvo ugotovilo. 

In še k poglavju o- rejništvu; tu predlagamo', da bi se rejniku, ki skrbi za 
dva ali več rejencev, priznavalo delovno razmerje. Ne vem, ali to spada v ta 
zakon, vendar bi bilo to pravilno. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Se kdo želi besedo? (Ne.) Preden 
preidemo na oblikovanje mnenj, prosim sekretarja zasedanja, da da poročilo 
o navzočnosti delegatov in njihovi strukturi. Besedo ima tovariš Jernej Vrhunec. 

Jernej Vrhunec: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka in po 
začetku zasedanja, izhaja, da se udeležujejo^ današnjega zasedanja delegati vseh 
občin v Sloveniji, razen delegatov občin Brežice in Postojna. Navzoč je tudi 
delegat mesta Ljubljana. 

Po družbenih funkcijah, ki jih opravljate v občini oziroma v občinski 
skupščini, je sestav naslednji: 15 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov 
in podpredsednikov občinskih skupščin ter predstavnikov zborov, 20 delegatov 
je po svoji družbeni funkciji članov oziroma predsednikov svetov občinske 
skupščine ter odbornikov občinske skupščine, 1 delegat je izvoljen kot predstav- 
nik samoupravne interesne skupnosti, 30 delegatov je izvoljenih iz vrst tajnikov 
in delavcev v občinski upravi, 3 delegati pa so izvoljeni iz vrst drugih občanov. 

Ker na današnjem zasedanju obravnavamo več točk dnevnega reda, ki sodijo 
na različna področja, so nekatere občine izvolile več delegatov. Sedem občin je 
izvolilo po dva delegata, ena občina pa celo tri delegate. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Slišali smo poročilo o strukturi in 
udeležbi delegatov na današnjem zasedanju, tako da lahko oblikujemo mnenja 
in stališča. 

Ker so bile dane konkretne pripombe in stališča k 1. točki dnevnega reda, 
predlagam, da poverimo overoviteljem zapisnika, ki smo jih izvolili na današ- 
njem zasedanju, da izoblikujejo stališča, ki jih bomo nato- poslali vsem občinskim 
skupščinam, skupščini mesta Ljubljana in pristojnim zborom in odborom v 
republiški skupščini. 

Ali se s takim predlogom strinjate? Predlagam, da o- njem glasujemo. Kdor 
je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? ( Nihče.) Se pravi, soglasno smo sklenili, da stališča posredujemo 
vsem pristojnim. 

Prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, to je osnutek 
zakona o prekrških zoper javni red in mir. 

Osnutek zakona smo vam poslali dne 26. 12. 1973. Predstavnika predla- 
gatelja k tej točki dnevnega reda sta tovariš Janez Zemljarič, namestnik repu- 
bliškega sekretarja za notranje zadeve, in Martin Golob, vodja pravne službe 
v republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Uvodno besedo bo imel tovariš Janez Zemljarič. 
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Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Po 
ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije mora biti z ustavnimi amandmaji usklađen tudi zakon o prekrških 
zoper javni red in mir, ki je bil sicer noveliran leta 1971, to je neposredno pred 
sprejetjem zadnjih ustavnih amandmajev. 

Predlagali smo, da bi sprejeli nov zakon. Sedanji zakon je bil namreč 
sprejet 1959. leta in po spremembah in dopolnitvah v 1971. letu ni bil izdan v 
prečiščenem besedilu. Ker bo o zakonu in problematiki javnega reda in mira 
še obravnava, v današnji uvodni besedi ne bom navajal širših problemov 
javnega reda in miru v Sloveniji, marveč se bom zadržal predvsem pri nekaterih 
opozorilih ob novem osnutku zakona. 

V skladu z ustavnimi amandmaji mora novi republiški zakon o prekrških 
zoper javni red in mir obdelati le tiste kršitve družbene discipline, ki so 
skupnega pomena za republiko oziroma je zaradi njihove teže dan interes 
republike. Za take kršitve je treba vpeljati strožji režim, ker huje ogrožajo 
javni red in mir ali pa so storjene na javnem kraju, z določenimi kvarnimi po- 
sledicami za delovne ljudi in občane oziroma za družbo sploh. Sicer pa je že po 
sedaj veljavnem zakonu o prekrških zoper javni red in mir inkriminirana deja- 
nja treba šteti kot hujše kršitve družbene discipline in so tudi strožje inkrimi- 
nirana od kršitev družbene discipline, ki jo zagotavljajo občinski odloki o jav- 
nem redu in miru. 

Katere druge novosti prinaša predloženi osnutek zakona? 
1. Osnutek določneje opredeljuje prekrške in kazni za kršitve zaradi govor- 

jenja in razširjanja vznemirljivih vesti ali trditev in s tem vzbujanje zaskrbljen 
nosti občanov. 

Dalje, kršitve s področja varstva zunanjega izgleda kraja, varstva mlado- 
letnikov glede obiskovanja gostiln in drugih lokalov, kjer se točijo alkoholne 
pijače, in kršitve javnega reda in mira v gostinskih lokalih. 

2. Povišane so najvišje mere denarnih kazni in predpisan je maksimum 
denarne kazni za fizične in pravne osebe; ta je povišan stoodstotno. 

3. Ker kazen zapora, izrečena osebi, ki je vdana pijančevanju, v splošnem 
nima zadostnega vzgojnega učinka, je v osnutku predpisan in predviden tudi 
fakultativni varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov. 

4. Osebam, ki so vdane mamilom, naj bi se po določbah osnutka predpisal 
tudi varnostni ukrep obveznega zdravljenja. Za storilce, ki so kaznovani zaradi 
vdajanja prostituciji, pa je predviden varnostni ukrep zdravljenja spolne bolezni, 
če se ugotovi, da so take osebe spolno bolne. 

5. Iz zakona je izpuščeno poglavje o javnem redu in miru na shodih in 
prireditvah, ker je ta problematika urejena v novem zakonu o javnih shodih 
in prireditvah. 

Z nakazanimi dopolnitvami in z boljšimi formulacijami dosedanjih določb 
so izpopolnjene vrzeli, ki so doslej ovirale pristojne organe in službe, da bi 
učinkoviteje ukrepale na področju pregona prekrškov zoper javni red in mir. 

Menimo pa, da bo moral biti zakon o prekrških zoper javili red in mir 
ponovno noveliran po uskladitvi kazenskega prava z ustavnimi amandmaji 
oziroma z novo ustavo. Ob tej uskladitvi naj bi se iz kazenskega zakonika 
izločila kazniva dejanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru, nimajo pa 
znakov posebne družbene nevarnosti; zanje naj bi se predpisovale pravne 
sankcije. Katera kazniva dejanja bodo to, bo potrebno še proučiti ob analizi 
dosedanjih izkušenj pravosodnih organov. Ne glede na to novelo, do katere 
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bo najbrž treba opraviti še precej preiskav in drugega dela, že predlagamo v 
obravnavo osnutek zakona. 

Ze v dosedanji razpravi o osnutku zakona v telesih skupščine SR Slovenije 
je bilo dano mnogo pobud glede varstva čistoče javnih površin, motenja okolice 
in merjenja hrupa, varstva mladoletnikov in še već drugih pripomb. Predlagatelj 
bo vse te pripombe skupaj s predlogi, ki jih boste dali vi, tovarišice in tovariši 
delegati, na današnjem zasedanju, proučil in vnesel tudi v predlog zakona o 
prekrških zoper javni red in mir. Hvala. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Na osnovi osnutka zakona in uvodne 
besede tovariša Zemljariča začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovari- 
šica Karmen Langus, delegat iz občine Maribor. 

Karmen Langus: Predložen osnutek zakona o prekrških zoper javni 
red in mir obdeluje dokaj celotno kršitve družbene discipline, ki ogrožajo javni 
red in mir ali pa so storjene na javnem kraju z določenimi kvarnimi posledicami 
za občane in družbo. 

Pri obravnavi osnutka zakona v nekaterih službah v Mariboru se je ugoto- 
vilo, kar je tudi v obrazložitvi osnutka zapisano, namreč da je težko razmejiti 
kršitve družbene discipline, za odpravo katerih je posebej zainteresirana repu- 
blika, od tistih, za katere so zainteresirane dodatno še občine. Zato je mariborski 
predlog tak, da bi se v zakon vnesla še nekatera določila oziroma dopolnitve, 
ki jih bom posredovala, da bi se lahko izvajala enotna kaznovalna politika na 
področju prekrškov zoper javni red in mir. To bi prispevalo k njenemu boljšemu 
izvajanju, bi pa tudi zelo olajšalo delo organov milice, saj ne bi bilo treba 
upoštevati občinskih meja, odpadli pa bi tudi odloki o prekrških zoper javni 
red v občinah. 

K 2. členu je predlagana naslednja dopolnitev, s katero bi bil določen tudi 
čas nočnega počitka, in sicer tako: »Za čas počitka je šteti "čas nočnega po- 
čitka od 22. do 5. ure naslednjega dne.« Ugotavlja se namreč, da večina občinskih 
odlokov že vsebuje najbrž ne povsem usklađen čas nočnega počitka; tudi zakon 
o javnih shodih in javnih prireditvah ne določa časa počitka in zato se občani 
pogosto pritožujejo, da motijo njihov počitek glasbene prireditve oziroma ozvo- 
čitve na prireditvah. Predlaga se zato še, da bi se dodal k drugemu členu 3. 
odstavek: »Prireditve, ki trajajo čez 22. uro, morajo biti praviloma v zaprtih 
prostorih; izjeme od te odločbe lahko odobri za notranje zadeve pristojni 
občinski upravni organ.« 

Z vsebino določil glede varstva in vzgoje mladoletnikov se strinjamo, saj je 
družba dolžna zagotoviti pogoje za njihov zdrav razvoj in socialno zorenje, 
vendar bo najbrž težko izvajati določilo, da ne smejo mladoletniki do 16. leta 
brez spremstva staršev obiskovati ne samo gostiln, temveč tudi drugih lokalov, 
kjer se točijo alkoholne pijače, ker se to dela že v javnih lokalih, slaščičarnah, 
mlekarnah, obratih družbene prehrane itd., kamor hodijo mladoletniki tudi na 
redne obroke hrane. V osnutku ni predvideno, kako se bo to izvajalo, čeprav 
13. člen predvideva denarno kazen za mladoletnika oziroma njegove starše, 
v naslednjem členu pa tudi za odgovorno osebo v lokalu. 

Enako je z določilom glede obiskovanja filmskih predstav in prireditev, 
ki so javno razglašene kot mladini neprimerne. Menimo, da bodo prireditelji 
ta določila težko izvajali, čeprav je predvideno, da lahko zaprosijo za asistenco 
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milico, razen če se ne bi analogno uporabila določila 6. poglavja zakona o 
javnih shodih in prireditvah, ko prireditelji lahko zaprosijo za asistenco milico. 

Iz prvotno navedenih razlogov, da bi se za republiko enofaro uredilo področje 
javnega reda in mira in tudi kaznovalna politika pri teh prekrških, predlagam 
še dopolnitev 12. člena v osnutku zakona: da se z denarno kaznijo do 1000 
dinarjev kaznuje, kdor kadi v gledališču, koncertni ali športni dvorani, kinema- 
tografu, javnem prevoznem sredstvu ali v drugem prostoru, kjer je prepoved 
vidno označena, kdor vodi psa v javen lokal ali na živilski trg, kdor ugasne, 
uniči, poškoduje ali odstrani svetilke ali druga svetlobna telesa, postavljena 
za razsvetljavo javnega prostora ali kraja, kdor pere motorno vozilo v potoku, 
ribniku in drugi vodi, ker je to izrecno prepovedano, kdor pušča otroka do^ 5 let 
starosti brez nadzorstva na cesti, ulici ah drugem javnem mestu, kdor se sanka, 
smuča, drsa, kotalka ah igra nogomet na cesti, ulici, pločniku, v parku, na 
živilskem trgu, razen če gre za prostor, kjer je to dovoljeno. 

Zelo se tudi strinjamo z določili 18. člena, ki govori o varnostnem ukrepu 
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, vendar v možnost teh določil 
zelo dvomimo, saj nimamo organiziranih strokovnih služb niti usposobljenih 
kadrov, ki bi se s takimi osebnostmi sistematično ukvarjali, saj sta zdravljenje in 
socializacija dolgotrajna, zahtevna in zato tudi zelo draga. Prav psihiatrične, 
tako dispanzerske in ambulantne kot tudi hospi talne službe so od vseh zdrav- 
stvenih služb najbolj deficitirane. Na tem področju bi bilo potrebno narediti 
resnično bistven premik naprej po jasno začrtanem programu, ker nas kurativni 
posegi mnogo stanejo, so pogosto neuspešni, predvsem pa taki ljudje niso samo 
sami nesrečni in izgubljeni za družbo, prizadenejo zelo močno tudi lastno 
družino in prispevajo, da se hitro širi krog motenih ljudi. 

To so le nekatere pripombe k osnutku, ki so se izoblikovale v Mariboru in 
jih predlagam zboru v premislek. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Besedo ima tovariš Milutin Mužič, 
delegat skupščine mesta Ljubljana. 

Milutin Mužič: Imamo samo dve kratki pripombi predlagatelju v 
premislek, in sicer: v členu 13 predlaganega osnutka zakona je med drugimi 
tudi določba pod točko 5, da se z denarno kaznijo do 1000 din kaznuje tudi 
mladoletnik, ki obišče lokal, filmsko predstavo' iz 10. člena tega zakona. 10. člen 
pa določa oziroma razlikuje starejše in mlajše mladoletnike. Pri tem opozarjamo 
na določbo prvega odstavka 45. člena o prekrških (Uradni list 7/73), ki pravi, 
da mladoletnik, ki je v času storitve prekrška že star 14 let, pa še ni dovršil 
16 let, to je mlajši mladoletnik, ne more biti kaznovan, nampak se proti njemu 
lahko izrečejo le vzgojni ukrepi. 

Druga pripomba se nanaša na 18. in 19. člen, kjer so določbe o varnostnem 
ukrepu obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov ter obveznega zdrav- 
ljenja spolnih bolezni. V zadnjih odstavkih obeh členov so tudi predpisane sank- 
cije za tistega, ki se noče zdraviti ali pa se izmika izvrševanju varnostnega 
ukrepa. Pri tem opozarjamo, da lahko sodnik za prekrške tak varnostni ukrep 
izreče le potem, ko si priskrbi izvid in mnenje izvedencev. Osnutek pa ne 
predpisuje nikakršnih sankcij zoper tistega, ki noče iti na pregled ah pa se 
izmika. Zaradi tega bi se po našem mnenju morala oba omenjena zadnja 
odstavka na začetku glasiti: »Kdor noče iti na pregled ali pa se mu izmika 
oziroma se noče zdraviti ali se izmika izvrševanju varnostnega ukrepa obvez- 
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nega zdravljenja.« S tem bi prisilili vsakega takega storilca, da gre na pregled 
zaradi izvida in mnenja izvedenca, ker sicer sodnik za prekrške takega varnost- 
nega ukrepa sploh ne bo mogel izreči. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ali 
želita predstavnika predlagatelja besedo? (Ne.) 

Ker ni bilo veliko pripomb, predlagam, da poverimo overiteljem zapisnika, 
da pripravita mnenja in stališča in jih pošljeta sekretariatu za notranje zadeve, 
pristojnim odborom v republiški skupščini in vsem skupščinam občin in skup- 
ščini mesta Ljubljana. 

Se strinjate s takim predlogom? Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog je torej soglasno sprejet. 
Odrejam 15 minut odmora. 

(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 10.10 in se je nadaljevalo ob 10.35.) 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 4. točko dnev- 
nega reda, to je poročilo o sektorskih posvetih s tajniki komisij občinskih 
skupščin za vloge in pritožbe na področju Socialistične republike Slovenije, ki 
so bih lansko leto septembra in oktobra. 

Poročilo smo vam poslali dne 9. 1. 1974. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda je tovariš Janez Pirnat, predstojnik strokovne službe za 
vloge in pritožbe pri skupščini Socialistične republike Slovenije in sekretar 
komisije za vloge in pritožbe, ki bo imel tudi uvodno besedo. 

Janez Pirnat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za vloge in pritožbe oziroma njena strokovna služba je že seznanila 
zbor s poročilom o sektorskih posvetih s tajniki komisij občinskih skupščin 
za vloge in pritožbe na področju Slovenije, ki so bili opravljeni v septembru 
in oktobru 1973. Iz tega poročila izhajajo marsikatere ugotovitve, problemi 
zapažanja, izkušnje in ocene, ki so rezultat delovanja komisij in strokovnih 
služb po daljšem razdobju, ki pa so ponovno prišle do izraza tudi na minulih 
sektorskih posvetih. 

Poročilo, ki ste ga. prejeli, sicer že samo po sebi skuša omogočiti razumevanje 
problematike, s katero se ukvarja komisija, prav pa je, da z nekaj dodatnimi 
besedami nanizamo še nekaj podatkov oziroma ugotovitev, ki se nanašajo tako 
na vlogo in mesto komisij in njihovih strokovnih služb, kakor tudi na metode 
in učinkovitost njihovega dela. 

Ob tej priložnosti naj ponovno opozorim na družbenopolitični pomen orga- 
nov za vloge in pritožbe v našem političnem sistemu. Ti organi so nujno potrebni 
predvsem kot družbeni korektiv pri odpravljanju raznih deformacij, neodgovor- 
nega in birokratskega pa tudi nepravilnega ravnanja z občani, kar vse je v naši 
demokratični samoupravni družbi nedovoljeno in nesprejemljivo in v bistvu 
izraz nerazvitih družbenih odnosov. 

Težko bi našli tisto področje v življenju naše družbe, ki se ne bi odražalo v 
delu republiške in občinskih komisij za vloge in pritožbe. Niti številčnost 
pritožb z določenega področja ali posploševanja posameznih redkejših primerov 
nam ne morejo do konca razkriti nezadovoljivega stanja naše organiziranosti, 
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delovanja uprave, pomanjkljivosti pravosodja, stanja in odnosov v organizacijah 
združenega dela ter delavčevega položaja v njih ah pa nezadostnosti in nedogna- 
nosti zakonodaje ter stanja in posledic njenega neupoštevanja. 

Med osnovne naloge komisije za vloge in pritožbe skupščine SR Slovenije 
in njene strokovne službe pa tudi občinskih komisij spada iskanje optimalnih 
organizacijskih in metodoloških prijemov za obravnavanje posameznih pritožb, 
za ugotavljanje splošnih družbeno političnih in ekonomskih problemov ter poja- 
vov, ki jih je mogoče ugotoviti na podlagi prejetih vlog in pritožb ter iskanje 
poti in načinov za njihovo hitro razreševanje, to je za odpravljanje vzrokov 
pritoževanja. Dolžnost tako republiške kot občinskih komisij je obravnavati in 
reševati posamezne primere in potem iz teh primerov izluščiti splošno proble- 
matiko in nanjo opozarjati vse, ki so tako ah drugače poklicani, pooblaščeni ali 
kakorkoli zainteresirani, da iščejo in najdejo nove, boljše rešitve, da odpravijo 
pomanjkljivosti, preprečujejo nesmotrnosti in popravljajo žal ne tako redke 
krivice. 

Pritožbe, ki pridejo v obravnavo, so praviloma produkt nečesa nerazčišče- 
nega, nedorečenega in nezadostnega v naši družbi, največkrat odraz nesposob- 
nosti in nezmožnosti zadovoljiti potrebe človeka in mu omogočiti uveljavitev 
pravic, ki jih ima. Vloge in pritožbe, ki jih preverjamo in obravnavamo, so tudi 
posledica birokratskega in nehumanega odnosa do občanov pri reševanju njiho- 
vih vlog in zadovoljevanju pravic, šikaniranju posameznih občanov pri tem, 
ko svoje pravice uveljavljajo, ali pa so posledica počasnega, formalističnega in 
neživljenjskega reševanja oziroma večkrat tudi nereševanja občanovih vlog. 

Sedanja politična situacija še posebej nalaga vsem skupščinskim organom 
na vseh ravneh oziroma v vseh družbenopolitičnih skupnostih, da v zvezi s 
takimi pojavi storijo najodločnejše ukrepe proti vsem tistim, ki karkoli kršijo 
osnovne norme v odnosih do občanov in posameznikov, in od njih tudi odločno 
zahtevajo, da take odnose spremene. Po drugi strani pa ne smemo in ne moremo 
prezreti tiste kategorije vlog in pritožb, ki predstavljajo oziroma odražajo 
odpor posameznikov do izvrševanja dolžnosti in izpolnjevanja obveznosti, 
neprilagojenost družbenemu okolju in disciplini ali pa so odraz posebnega 
duševnega stanja tistega, ki se čuti prizadetega. Pri tem ugotavljamo, da je prva 
skupina vlog in pritožb neprimerno številčnejša od te druge kategorije. Taka 
stanja in odnosi, ki jih odraža prva katergorija vlog in pritožb, vplivajo tudi 
neposredno na politično razpoloženje občanov, ustvarjajo nezaupanje v pravno 
varnost, vplivajo na zmanjševanje zakonitosti in pogosto povzročajo tudi težke 
ali sploh nepopravljive krivice. 

Pri obravnavanju vlog in pritožb opažamo, da je nemalokrat v raznih po- 
stopkih in življenjskih dogajanjih neresnica prevladala nad resnico, da je kapri- 
ca močnejša od resnične prizadetosti in celo to, da niso bili vedno uporabljeni 
argumenti, ampak jih je včasih nadomestila tudi avtoriteta. Vsi, ki imamo 
opravka z vlogami in pritožbami občanov, moramo upoštevati, da imamo v 
vsakem posameznem primeru opravka s človekom ali ljudmi, ki so obremenjeni 
z vsemi vsakdanjimi življenjskimi tegobami, stiskami in nezadovoljstvi, ki 
lahko pogojujejo celo neargumentiran odpor. Cesto pri obravnavanju pritožb 
ugotovimo, da se je med ljudmi, udeleženimi v postopku, pojavil zid in da so 
se znašli na nasprotnih straneh. Pogostokrat se zdi, da gre v takih primerih 
za to, da mora nekdo podleči, drugi pa iziti kot zmagovalec, da je treba za 
vsako ceno ohraniti prestiž; še več, da je za vsako ceno treba ohraniti oblast 
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ali pa zakriti lastno neznanje in nesposobnost oziroma prikriti zveze in po- 
znanstva. 

In prav zaradi takih teženj in hotenj pogosto ugotavljamo, kako velik 
je razkorak med sicer lepim koristnim in smotrnim določilom nekega predpisa 
in med dejanskim življenjem, v katerem se ta predpis uporablja in uresničuje. 
Nemalokrat se moramo tudi v takih primerih, če hočemo ali ne, sprijazniti 
z dejstvom, da bo kljub dobrim nameram in ne glede na vložene napore stanje 
ostalo takšno, kot je bilo na začetku, ob čemer pa je dosti bolj številna tista 
skupina zadev, kjer smo v zvezi s predlogi, opozorili in pritožbami občanov 
dosegli mnogo več dobrih in pravih rešitev. 

Pri reševanju konkretnih pritožbenih problemov kljub široko zastavljeni 
družbenopolitični akciji za odpravo nepravilnosti na vseh področjih in vseh 
ravneh našega družbenoekonomskega in političnega udejstvovanja še vedno 
ugotavljamo, da se vsebinsko več ah manj ponavljajo stari, še ne rešeni pro- 
blemi, kot so stanovanjska vprašanja, zemljiška in urbanistična politika, druž- 
bena zaščita ostarelih kmetov, počasno in marsikdaj neučinkovito poslovanje 
občinskih in republiških pravosodnih in upravnih organov, nesamoupraven, 
birokratski in nehuman odnos do delavcev v organizacijah združenega dela 
in občinah, kadar ti iščejo zaščito svojih pravic. 

2e v poročilu, ki ste ga prejeli, so z nekaj besedami obdelane najznačilnej- 
še skupine obravnavanih vlog in pritožb; zato se v obdelavo le-teh ne bom 
podrobneje spuščal. Opozoril pa bi le na dve kategoriji zadev, ki jih rešuje tako 
republiška kot tudi vse občinske komisije. Pri tem gre za zadeve s področja 
stanovanjske problematike in zadeve s področja komunalne, gradbene in 
urbanistične politike. 

Čeprav je v zadnjem času dan velik poudarek družbenopolitičnih dejav- 
nikov prav stanovanjski problematiki in je že dalj časa prisotna odločenost, 
da se ta vprašanja hitreje in učinkoviteje rešujejo, pa vendar iz naraščajočega 
števila vlog s tega področja izhaja, da je vsaj zaenkrat ta skrb še premalo 
učinkovita. Predvsem je opaziti, da solidarnostni skladi pri posameznih ob- 
činskih skupščinah še niso zaživeli tako, kot bi morali, zlasti pa še niso ponu- 
dili stanovanjskega prostora najbolj prizadetim in potrebnim kategorijam ob- 
čanov. 

Čeprav je dodeljevanje stanovanj urejeno s posebnimi predpisi, je zelo 
veliko število ljudi, ki se obračajo na razne občinske, republiške in tudi zvezne 
organe, pri čemer prihajamo do sklepa, da pri dodeljevanju stanovanj ni jasnih 
in določenih kriterijev, kar velja v manjši meri tudi za dodeljevanje kreditov 
za stanovanjsko gradnjo oziroma nakup stanovanj, ah pa da se sicer jasni in 
določeni kriteriji ne spoštujejo. Predvsem delavec-proizvajalec v praksi še 
vedno najtežje pride do stanovanja v družbeni lasti, tudi zato, ker je princip 
kadrovske delitve stanovanj še vedno primeren v skoraj vseh delovnih orga- 
nizacijah, pa tudi zato, ker so ta najemniška stanovanja predraga in jih delavec 
s svojim osebnim dohodkom težko plačuje. Jasno je, da bo ta problem omiljen 
z gradnjo stanovanj iz solidarnostnega sklada, kar bo brez dvoma pozitivno 
vplivalo tudi na produktivnost dela in politično razpoloženje delavcev. 

Neurejene stanovanjske razmere pa imajo svoj odraz tudi v številnih 
vlogah občanov, ki se pritožujejo zaradi neustrezne komunalne, gradbene in 
urbanistične politike v občinski skupščini. Iz te kategorije vlog in pritožb 
izhaja, da pristojni organi ne upoštevajo sprejetih predpisov, da so inšpekcije 
službe dostikrat neučinkovite, da posamezni upravni organi delujejo počasi in 
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nestrokovno, da pri odločanju včasih očitno favorizirajo enega občana na ra- 
čun drugih itd. 

Iz tovrstne problematike izhajata in se izločata predvsem dve področji. Gre 
namreč za vprašanje obravnavanja nedovoljenih gradenj in za vprašanje pri- 
dobivanja novih gradbenih zemljišč, na kar se navezuje postopek za izdajo 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj. 

Čeprav je bilo o nedovoljenih gradnjah že veliko govora, še vedno ugo- 
tavljamo, da ni bilo storjeno dovolj ali celo nič. Graditelji na črno v posamez- 
nih in ne tako redkih primerih leta in leta čakajo na priključek elektrike 
in vode, medtem ko se pristojni organi ne morejo odločiti, kaj bi s črnimi 
gradnjami storili oziroma predvsem kako bi jih legalizirali. Postopek za pri- 
dobitev gradbenega zemljišča ter lokacijskega in gradbenega dovoljenja je še 
vedno zelo kompliciran. Še vedno praviloma traja več let, je birokratski in 
mučen. Tako, kot smo na tem področju delali doslej, ne bomo omilili stanovanj- 
skega vprašanja in tudi ne zajezili nedovoljenih gradenj; skrajni čas je, da 
pristojni organi izdelajo enoten in čimmanj kompliciran postopek za pridobitev 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj, da se predpišejo roki za izdajo takih do- 
voljenj, ki bodo obvezovali pristojne službe, občanu pa nudili jamstvo za hitro 
rešitev njegove prošnje. 

Naj končno opozorim samo še na nekaj podatkov, ki izhajajo iz statistik 
strokovne službe republiške komisije za vloge in pritožbe. Največ pritožb in 
vlog je s področja vseh petih ljubljanskih občin ter občin Maribor in Celje. 
Med pritožbeniki je največje število delavcev. Občani pa se največ pritožujejo 
proti delu upravnih organov. Skoraj 50 % vseh pritožb se nanaša na nerešene 
stanovanjske probleme in pomanjkljivo socialno zavarovanje in zaščito. Od 
vseh pritožb s področja celotne republike Slovenije, poslanih občinskim, repu- 
bliškim in zveznim organom, vštete so tudi pritožbe na kabinet predsednika 
republike, odpade približno ena tretjina na občine, ena tretjina na republiko in 
ena tretjina na zvezo. 

Naj navedem še to, da so številni primeri takih pritožb in vlog, kjer že 
sam pravni pouk, nasvet ali pojasnilo občanu zadostuje, da se zadeva začne 
reševati in reši. Ta podatek govori o tem, da pravna pomoč v občinah, sindi- 
katih in drugih organizacijah ni zadovoljiva. 

Status komisije Socialistične republike Slovenije za vloge in pritožbe 
kakor tudi komisij občinskih skupščin je več ali manj določeno opredeljen 
v poslovniku skupščine oziroma v statutih občinskih skupščin, vendar v teh 
zadnjih še zelo pomanjkljivo, ne dovolj jasno in precizno, kar se odraža v 
zmanjševanju učinkov ukrepanja, intervencij in zahtev po odpravi kršitev 
pravnih norm in pojavov samovolje. 

2e več let posveti predsednikov ali strokovnih vodij komisij za vloge in 
pritožbe ugotavljajo, da so v marsikaterem primeru pritožbeni organi v občinah 
zapostavljeni, da ponekod njihovo delo podcenjujejo in imajo pritožbeno pro- 
blematiko za manj važno področje družbenega življenja. Prav iz tega razloga 
je orientacija republiške komisije za vloge in pritožbe že celo mandatno dobo 
taka, da bi čimhitreje in v večji meri usposobila občinske pritožbene organe, 
v prepričanju, da so to osnovni pritožbeni organizmi, ki lahko najhitreje, naj- 
neposredneje in najobjektivneje rešujejo vloge občanov, pri čemer pa seveda 
morajo biti nevtralni, neodvisni in aktivni. 

Tako kot v republiki naj bi se celotna problematika vlog in pritožb tudi 
v občinah čimbolj osredotočila pri komisijah za vloge in pritožbe občinskih 
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skupščin. Vse vloge in pritožbe bi morale komisije reševati na sejah kolektivno, 
s čimer bi se intervencije in eventualni vplivi posameznikov omejili na mini- 
mum. Tega ne smemo razumeti kot težnjo po monopolu nad izredno pravno 
zaščito državljanov, ampak kot iskanje najustreznejšega načina za reševanje te 
problematike, načina, ki zagotavlja večjo objektivnost, ustvarja večje zaupanje 
med občani in ob ustrezni aktivnosti uveljavlja komisijo kot organ skupščine. 

Ker največje število pritožb neposredno zadeva občinske skupščine, njihove 
upravne organe in ostale občinske organizacije z javnimi pooblastili, si ni 
mogoče zamišljati uspešnega reševanja vlog in. pritožb, če se člani občinskih 
komisij ne bodo zavedali pomembnosti vlog in nalog te komisije, če ne bodo 
poznali družbenopolitične in ekonomske problematike, če ne bodo čutili potrebe 
po lastni afirmaciji in hkrati spoznali, da so sposobni postavljene naloge tudi 
izvajati in jih uspešno, avtotirativno, neodvisno in pravično reševati. Samo 
take občinske komisije bodo lahko delovale kot resničen družbenopolitičen 
instrument razreševanja posameznih primerov nezakonitosti, anomalij in po- 
dobno. Nadaljnje izboljšanje organizacije, potrebno učinkovitost in povečanje 
afirmacije občinskih komisij za vloge in pritožbe lahko pričakujemo le, če 
se v tej smeri angažirajo vsi zainteresirani dejavniki v občini, pri čemer 
so mišljene poleg občinskih skupščin tudi organizacije Zveze komunistov, So- 
cialistične zveze, Zveze sindikatov, Zveze borcev in drugo. 

Končno naj poudarim še to, da se stalno ponavlja vprašanje sposobnih 
strokovnih služb pri vseh pritožbenih organih tako v republiki kot tudi v 
občinah. Ta problem je še posebno pereč v občinah, ker nestalnost strokovnega 
kadra in neenotnost organiziranja službe zmanjšujeta uspešnost in nepretrganost 
dela strokovnih služb in komisij. Zelo pogosto je menjavanje strokovnih ka- 
drov, ki dosega tudi do 25 "/o letno, in le v izjemnih primerih se v občinah ta 
služba obravnava in deluje samostojno, čeprav ni dvoma, da ta služba zahteva 
strokovno sposobne in moralno-politično neoporečne kadre, predvsem pa 
stalnost takih kadrov. 

Tovariši delegati! Prosim, da sprejmete predloženo poročilo in kratko 
obrazložitev k poročilu. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi poročila in sektorskih po- 
svetovanj začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali želi kdo razpravljati o tej 
točki dnevnega reda? Ali poročilo, ki ga je prebral tovariš Pirnat, sprejemate? 

Predlagam, da poročilo, ugotovitve in stališča, ki so predlagana v samem 
poročilu in uvodni obrazložitvi tovariša Pirnata, posredujemo občinskim skup- 
ščinam in občinskim komisijam. Mislim, da bi bilo to prav, ker so tu navedene 
ugotovitve, stališča in mnenja sektorskih posvetov in ker je to gradivo pri- 
merno za delo občinskih komisij. Se strinjate s tem? (Da.) Ugotavljam, da je 
ta točka dnevnega. reda končana. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o razvoju vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predstavnik predlagatelja k tej točki dnevnega reda je tovariš Miloš Poljan- 
šek, predsednik prosvetno-kulturnega zbora skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki bo imel tudi uvodno besedo. Prosim, tovariš Poljanšek! 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki 
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Sloveniji, ki ste ga dodatno vključili v svoj dnevni red na današnji seji, je 
nastajal daljši čas. Skupni komisiji republiškega zbora in enotnega zbora delov- 
nih skupnosti, imenovani na sejah teh zborov februarja 1972, so bile s pred- 
logom za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja dane temeljne 
smernice za delo. 

V predlogu za izdajo dokumenta je bilo dovolj nazorno in konkretno for- 
mulirano, kaj z resolucijo želimo in kakšna naj bo njena podoba. Nakazani 
so bili razlogi, zaradi katerih je takšen dokument potreben. Naj le na kratko 
ponovim: resolucija naj kot temeljni dokument vzgoje in izobraževanja v 
Socialistični republiki Sloveniji določi dolgoročno politiko na tem področju, 
pri čemer naj izhaja iz spoznanja, da so vzgoja kadrov, izobraževalni sistem in 
struktura izobraževanja med ključnimi vprašanji duhovnega in materialnega 
razvoja naše socialistične samoupravne družbe. 

Skupna komisija republiškega in enotnega zbora, sestavljena iz družbeno- 
političnih in strokovnih delavcev, se je aktualne družbene naloge lotila z vso 
odgovornostjo. Pri tem ni bila praznih rok; za izhodišče so ji služile že sprejete 
ustavne spremembe osnutka nove zvezne in republiške ustave, pa tudi idej ne- 
politične opredelitve za nekatere globalne probleme družbenoekonomskega in 
družbenopolitičnega razvoja, vsebovane v pismu predsednika Zveze komunistov 
Jugoslavije in izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije, ter 
opredelitve 19. seje centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije za ures- 
ničevanje stališč in nalog Zveze komunistov o idejnopolitičnih vprašanjih 
vzgoje in izobraževanja. Znatno pomoč pri pripravi resolucije pa so pomenili, 
bodisi zaradi svoje akcijske vrednosti bodisi zaradi svoje načelne opredelitve, 
tudi nekateri skupščinski dokumenti, ki so nastajali hkrati z resolucijo o 
vzgoji in izobraževanju. V mislih imam sklepe in priporočila o idejni usmer- 
jenosti vzgoje in izobraževanja ter osnutek stališč o statutih visokošolskih 
zavodov in njihovih združenj. Nadvse pa je bila pomembna idejna osnova 
vzgoje in izobraževanja in program njenega uresničevanja, ki je bil pripravljen 
za 10. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. 

Osnutek resolucije, ki je pred vami, je rezultat temeljitega dela skupne 
komisije, še posebej pa naporov številnih delovnih skupin, ki so za posamezna 
poglavja dokumenta pa tudi za naš samoupravni socialistični razvoj specifična 
vprašanja razvoja in izobraževanja skušale predložiti najustreznejše rešitve. V 
teh delovnih skupinah so sodelovali poleg poslancev družbenopolitični delavci, 
pedagoški strokovnjaki in znanstveni delavci s področja vzgoje in izobraže- 
vanja. 

Priprava obširnih delovnih gradiv za posamezna poglavja je bila dolgo- 
trajna in težavna, potekala je od marca 1972 do decembra 1973, težavna še 
zlasti zato, ker so se sproti odpirala nekatera temeljna vprašanja vzgojno- 
izobraževalnega sistema in strukture izobraževanja, za katere delovne skupine 
niso imele na razpolago' razčiščenih sistemskih izhodišč niti enotnih pogledov 
strokovnjakov kot podlago za odločitev komisije. Skupščina SR Slovenije 
oziroma v tej fazi njena komisija želi, da bi z resolucijo uskladili in poenotili 
akcijo odgovornih republiških dejavnikov v tej smeri. 

Skupna komisija, ki je svoje delo zaradi redne zaposlenosti in siceršnje 
delovne obremenitve večine svojih članov opravljala le s težavo in zato tudi 
z zakasnitvijo, je na devetih sejah ocenila vsa gradiva in predosnutke resolu- 
cije, pri čemer so sodelovali tudi predstavniki republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnih ljudi in centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 
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Na seji dne 14. decembra prejšnjega leta je komisija k osnutku dokumenta 
sprejela nekatere redakcijske izboljšave in manjše vsebinske pripombe ter 
sklenila predložiti osnutek resolucije republiškemu in enotnemu zboru v obrav- 
navo. Komisija bo pristojnima zboroma priporočila, da osnutek dasta v javno 
razpravo, v katero naj se vključijo vsi, ki so tako ali drugače zainteresirani 
za problematiko vzgoje in izobraževanja. 

Osnutek resolucije je res naravnan na daljše obdobje, vendar to ne pomeni, 
da je njeno uresničevanje stvar prihodnosti, ne pa sestavni del reševanja kon- 
kretnih nalog v okviru samoupravnega razvoja naše družbe. Pri tem mislim 
predvsem na takojšnje uveljavljanje in izpeljavo ustavnih določil o temeljnih 
samoupravnih družbenoekonomskih razmerij v smeri odločanja. 

In sedaj, kakšna je sama osnova resolucije? Resolucija jasno izpričuje prvič, 
da sta vzgoja in izobraževanje sestavni del združenega dela, kar pomeni, da 
o vsebini in sredstvih odločajo neposredno delovni ljudje sami; drugič, da 
vzgoja in izobraževanje temeljita na razrednih osnovah samoupravne sociali- 
stične družbe in postajata s svojo trajno dejavnostjo ob delu odnos, ki traja vse 
življenje; tretjič, da terjata povezanost vzgoje in izobraževanja s proizvod- 
nim delom ter spoznanje naglega razvoja znanosti in tehnologije bistvene 
spremembe v celotnem kompleksu vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Učenje 
se torej ne konča z rednim šolanjem v mladosti; tedaj se pridobe samo> osnove 
in navade, ki naj služijo izobraževanju ves čas kasneje, to je ob proizvodnem 
delu. 

Kaj prinaša resolucija konkretnega? 
1. Terja zmanjševanje razlik, ki nastajajo ob različnih možnostih vzgoje 

in izobraževanja na Slovenskem, terja torej solidarnostno pomoč delovnih 
ljudi manj razvitim območjem naše republike. 

2. Terja, da osnovno šolo končajo v rednem času vsi umsko in fizično 
normalno sposobni učenci. Odločno se torej spoprijemamo z osipom, ki je še 
vedno velik. 

3. Terja preosnove in demokratizacijo vsega šolstva po končani osnovni 
šoli ter šolstva, ki usposablja za poklic. S tem, da bo možno izobraževanje 
slehernemu občanu na katerikoli šoli, če bo za to sposoben, bo odpravljena 
dvojnost, ki se je kazala med gimnazijo na eni strani in ostalimi šolami na 
drugi. Vsakdo se bo usposabljal za poklic in vsakdo bo mogel nadaljevati izo- 
braževanje. Organizacije združenega dela bodo v svoje razvojne načrte vključile 
tudi nenehno izpopolnjevanje izobrazbe svojih delavcev. 

4. Za višje im visoko šolstvo je značilna zahteva po večji družbeni organi- 
ziranosti, odprtosti, komplementarnosti in interdisciphniranosti študija. Prav 
tako naj bo tesneje povezano s proizvodnjo in njeno problematiko. To bo mo- 
goče doseči z obojestranskim prehajanjem strokovnih kadrov. Resolucija o raz- 
voju vzgoje in izobraževanja bo terjala ustvarjalen odnos vseh strokovnih in 
znanstvenih kadrov ter ustanov in sploh vse družbe. 

Kot prilogo, aneks k resoluciji bo treba pripraviti konkreten program in do- 
ločiti njegove izvajalce. Prav tako bo moral biti narejen globalen izračun, tako 
kadrovskih kot tudi materijalnih možnosti. Prav priloga bo morala vsebovati 
realen pregled glede možnosti uresničevanja samega dokumenta. Resolucija bo s 
svojo vsebino, potem ko jo bodo sprejeli zanjo odgovorni samoupravni forumi, 
dolgoročna programska usmeritev, za katere uresničevanje se bomo morali 
zavzemati prav vsi, od mladih, staršev v krajevni skupnosti, do delavcev in 

21» 
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delovnih ljudi v organizacijah združenega dela. To pa je že nedvomna akcijska 
realnost samega dokumenta. 

Tovarišice in tovariši delegati! Od vas, to je od zbora delegatov občin, pri- 
čakujemo, da se boste v javno razpravo, ki je pred nami, vključili neposredno 
kot zbor, prav tako pa tudi, da boste prek svojih delegatov sodelovali v javni 
razpravi, ki se bo odvijala v vaših občinah oziroma regijah. Vaše pripombe 
in predlogi za dopolnitve bodo za nas zelo koristni in vredni upoštevanja. 

Predsedujoči Zdr avko Krvina : Na podlagi osnutka, ki ste ga dobili, 
in uvodne besede tovariša Miloša Poljanska začenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Potem povzemam zadnjo misel tovariša Poljanška, da naj 
se občinske skupščine in delegati, ki so danes tu zbrani, predvsem pa samo- 
upravne interesne skupnosti s tega področja vključijo na terenu v javno raz- 
pravo in dajo pripombe in stališča, da bi se dokument izoblikoval tako, da bi 
služil na eni strani takojšnji realizaciji, na drugi strani pa dolgoročnejšemu 
programu na področju vzgoje in izobraževanja. 

Ali lahko na tak način strnemo naše stališče, ker vidim, da nihče ni pri- 
pravljen poseči v razpravo? Se strinjate? (Da.) Hvala lepa. 

Preden preidemo na 3. točko dnevnega reda, bomo poslušali tovariša Andre- 
ja Ujčiča, podsekretarja v republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo 
v zvezi s predlogom zakona o filmu. Le-ta odpravlja filmski prispevek, zaradi 
česar bi se morale vstopnice v kinematografih poceniti. Ker vemo, da imamo 
zlasti na podeželju neurejene in neprimerne dvorane ter aparature za predva- 
janje filmov, smo mnenja, naj bi občine ta del sredstev namenile za gradnjo 
in adaptacijo dvoran ter za nakup ustreznih aparatur. 

Prosim tovariša Ujčiča, da prevzame besedo. 

Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z republiškim zakonom o filmu, ki je sedaj v fazi predloga zakona in bo, 
kakor upamo, sprejet v prvi polovici leta 1974, so nadomeščene nekatere 
določbe ustreznega zveznega predpisa, se pravi temeljnega zakona o filmu, in 
je odpravljen filmski prispevek, čigar osnova je bil zakon o filmskem prispev- 
ku (Uradni list SR Slovenije št. 46/70). Ta zakon določa, da se k ceni vsake 
kinematografske vstopnice prišteje 25 *>/o, ki jih kinematografi odvajajo kulturni 
skupnosti Slovenije. Štiri petine tako zbranega denarja je kulturna skupnost 
porabila za pospeševanje domače filmske proizvodnje, eno petino pa za ob- 
novo in modernizacijo kinematografov ter za vzgojo filmskega občinstva. 

Filmskega prispevka ni bilo treba plačevati od filmov, ki jim je republiška 
komisija priznala poseben umetniški ali vzgojni pomen, prispevka pa so bili 
oproščeni tudi tisti kinematografi, ki so imeli manj kot 70 000 din dohodka 
letno in so imeli v svojem letnem repertoarju vsaj polovico filmov s posebnim 
vzgojno-umetniškim pomenom. 

Filmski prispevek je pomenil za večino kinematografov hudo obremenitev, 
saj mnogi že brez tega prispevka niso mogli poslovati rentabilno. Večina 
sredstev za domačo filmsko* proizvodnjo je bila odvisna od obiska kinemato- 
grafov, ki je v zadnjih desetih letih padel. Denar za pospeševanje domače 
filmske tvornosti se potemtakem ni odmerjal glede na programske potrebe in 
kulturno politično usmeritev, marveč je bil v dobršni meri odvisen od tržnega 
mehanizma, kar je predstavljalo v sistemu financiranja kulturne dejavnosti v 
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naši republiki svojevrstno izjemo. Slednjič je treba povedati, da filmski pri- 
spevek ni v soglasju z novo družbenoekonomsko ureditvijo in je tudi v sistemu 
davkov in prispevkov predstavljal popolno izjemo. 

Zavoljo povedanega je razumljivo, da filmski prispevek z novim zakonom 
o filmu odpravljamo. Pridobljeni denar bodo kinematografi bržčas uporabili 
za modernizacijo dvoran in opreme ter za izboljšanje repertoarja, )ci se je 
v zadnjih letih občutno poslabšal. Kulturna skupnost Slovenije pa bo za 
sofinanciranje domače filmske proizvodnje, tako za druge zvrsti kulturne 
dejavnosti, prejela ustrezna sredstva na osnovi družbenega dogovora. 

Bilo bi slabo, če bi se filmski prispevek porazgubil samo v postavkah za 
osebne dohodke kinematografov oziroma delavcev v kinematografih in bilo bi še 
slabše, če bi občinske skupščine zavoljo odpravljenega filmskega prispevka 
terjale od kinematografov še višji prometni davek. Ponuja se izjemna prilož- 
nost, da se sredstva iz odpravljenega filmskega prispevka uporabijo za inve- 
sticije in modernizacijo dvoran in aparatur, saj smo v Sloveniji od leta 1968 
do 1972 izgubili 40 kinematografskih dvoran, namesto da bi pridobili toliko 
novih. 

Kinematografi akcije za obnovo dvoran ne bodo zmogli sami, ampak 
pričakujejo, da jim bodo pri tem priskočile na pomoč občinske skupščine 
in kulturne skupnosti. Zato predlagamo, da občinske skupščine takoj po spre- 
jemu zakona o filmu oziroma že prej dosežejo s kinematografi ustrezne do- 
govore, po katerih bi bilo mogoče doseči omenjene cilje. Ne gre sicer za velika 
sredstva, v letu 1973 jih je bilo zbranih okoli 7 milijonov, vendar bi se ta sred- 
stva v nekaj letih pokazala kot izredno pomembna finančna naložba v tako 
imenovani kulturni prostor. 

K temu samo še nekaj besed. Nisem razpravljal o tem, kako je urejen 
sistem cen za področje kinematografije. Gre pravzaprav za fenomen, gre za 
različno pojmovanje v različnih občinskih skupščinah oziroma družbenopoli- 
tičnih skupnostih. V nekaterih, posebno nerazvitih, so kinematografi pojmo- 
vani kot kulturna dejavnost, saj so v sklopu kulturno-prosvetnih društev in 
podobnih organizacij. Drugje so pojmovani kot komunalna dejavnost. V skladu 
s tem pojmovanjem je tudi pojmovanje cen teh sredstev. V vsaki občinski 
skupščini, v vsaki družbenopolitični skupnosti se bodo torej po tem kriteriju 
odločali. Vendar je ne glede na to po našem mnenju primerno, da smo vas 
kratko obvestili o tem, da boste lahko ukrepali skladno s svojo družbeno- 
politično usmeritvijo na svojih področjih. 

Predsedujoči Zdravko Krvi na : Zeli kdo razpravljati o tem, kar je 
tovariš Ujčič povedal? Menih smo namreč, da je pomembno o tem informirati 
današnje zasedanje delegatov prav zaradi tega, da bi se omenjena sredstva 
ne izgubila, ampak da bi bila namenjena za adaptacijo in urejanje prostorov, 
ki ne služijo, zlasti na podeželju, samo kinu, ampak vsej družbeni aktivnosti. 
Zato mislim, da bi bilo prav, da vse občinske skupščine razmislijo, kako ta 
sredstva zadržati in jih usmeriti v to, o čemer je govoril tovariš Ujčič. Zato 
bi predlagal, da uvodno besedo, ki jo je dal tovariš Ujčič, posredujemo vsem 
občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljana, da boste o tem, takoj ko 
bo zakon o filmu sprejet, razpravljali na sejah občinskih skupščin. 

Ali želi kdo razpravljati? Se strinjate z mojim predlogom? (Da.) Potem 
lahko tudi to končamo. 
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Preostala nam je še 3. točka dnevnega reda, to je predlog zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Predstavnik predlagatelja k tej točki je tovariš dr. Miro Saje, pomočnik 
republiškega sekretarja za urbanizem. Čeprav ima nujen razgovor v skup- 
ščini in ni dosegljiv, predlagam, da o zakonu razpravljamo, in ker gre za 
predlog zakona, morebitne pripombe oblikujemo kot amandma. 

Kdo želi besedo? Prosim! Darjo Valentič, delegat iz občine Koper. 

Darjo Valentič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da predlagam dve dopolnitvi k predlogu zakona o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnim. 

Prvi predlog se nanaša na dopolnitev predloženega besedila in je bolj 
redakcijske narave. Predlagam namreč, da se na koncu prve alinee 2. odstavka 
3. člena predloga zakona doda besedilo: »ki se vračuna v osebni polog kupca.« 
Po svoji pravni naravi je kavcija zavarovanje za pravilno izpolnitev po- 
godbe in se kot taka vedno vračuna šele pri dokončnem plačilu. Če bi se tudi 
v danem primeru kavcija štela kot zavarovanje za izpolnitev pogodbe, bi moral 
kupec takoj plačati 30 % kupnine, kar gotovo ni namen zakona, ki v naslednji 
alinei določa minimalni osebni polog kupca v višini 25 Vo kupnine. Gled na 
navedeno drugo alineo je razumeti prvo alineo tako, da je sestavljalec predloga 
zakona hotel zagotoviti le, da se dražbe udeležijo resni kupci. Da bi se odpravilo 
neskladje med pravno naravo kavcije in namenom zakona, mislim, da bi bilo 
potrebno, da se prva alinea drugega odstavka 3. člena predloga zakona dopolni 
s predlganim besedilom. 

Drugi predlog se nanaša na vsebinsko dopolnitev predloga zakona in je 
nujen iz naslednjega razloga: Komisija za ugotavljanje izvorov premoženja 
v občini Koper je pri svojem delu zasledila, da nekaj pogodb o prodaji stanovanj 
v družbeni lastnini ni bilo izpolnjenih tako, kot so bile sklenjene. S pogodbami 
dogovorjeni osebni polog kupcev v višini 25 % je bil namesto iz lastnih sredstev 
ah iz nenamenskih sredstev deloma plačan tudi iz namenskih posojil za stano- 
vanjsko gradnjo. Po 5. členu osnutka zakona javno pravobranilstvo preizkuša 
veljavnost pogodb v smislu zakona in splošnega akta prodajalca, nima pa 
posebnih pooblastil, da lahko zahteva od strank, naj dokažejo, da so pogodbe 
tudi izpolnjene tako, kot so bile sklenjene. Ko pa izve na drug način, da je bila 
pogodba nepravilno izpolnjena, ni s tem zakonom javno pravobranilstvo po- 
oblaščeno, da karkoli ukrene, ker se nadzor omejuje le na veljavnost pogodbe, 
ne pa tudi na njeno izpolnitev. Prodajalec nepravilno izpolnitev sprejme, noben 
predpis pa mu ne nalaga, da je v takem primeru dolžan -odstopiti od pogodbe. 
Po našem mnenju gre za hudo pomanjkljivost zakona, ker ne določa nobenega 
nadzora nad izpolnjevanjem pogodb in tudi nobene kazenske ah civilne sankcije 
za nepravilno izpolnitev. Zaradi te pomanjkljivosti stranke lahko izigravajo 
zakon, kot je to bilo tudi v primerih, ki so bili ugotovljeni v Kopru. Trenutno 
je edino možno, da na podlagi splošnega določila 2. člena zakona o službi druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji služba družbenega knjigovodstva ukrepa 
zaradi vrnitve nezakonito uporabljenih družbenih sredstev. Vendar to varstvo 
ni dovolj učinkovito, ker če nekdo, ki je nezakonito uporabil sredstva, nima 
lastnih sredstev, da povrne družbena sredstva, mu je praviloma kljub morebitni 
pravnomočni sodbi mogoče odtegovati le 1/3 osebnega dohodka, če ta ni že 
obremenjen. Na ta način pride v bistvu do istega izida, to je do dolgoročnega 
odplačevanja obveznega osebnega pologa kupca, ki pa naj bi bil po določbi 
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zakona praviloma plačan iz lastnih sredstev kupca najkasneje v 30 dneh po 
sklenitvi pismene pogodbe. 

V zvezi s tem predlagam naslednje dopolnitve predloga zakona: 
1. Z zakonom naj se posebej določi organ, ki bo kontroliral izpolnitev po- 

godb. Najbolj primerno bi bilo, da bi bila to služba družbenega knjigovodstva, 
ki je že tako splošno pooblaščena, da nadzoruje zakonitost uporabe družbenih 
sredstev. 

2. Z zakonom naj se pooblasti javno pravobranilstvo ali drug organ, da v 
roku enega leta po prejemu obvestila službe družbenega knjigovodstva o nepra- 
vilni izpolnitvi izpodbija pogodbo in zahteva vrnitev stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja v družbeno lastnino, kot je to določeno v 6. členu osnutka zakona 
pri presoji zakonitosti pogodbe. 

3. V 9. členu osnutka naj se določi tudi kazenska sankcija za nepravilno 
izpolnitev in sprejem nepravilne izpolnitve pogodbe. 

Predlagam, da zasedanje delegatov občin sprejme navedene predloge in 
jih kot svoja stališča posreduje zboroma, ki sta pristojna za sprejem zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi še razpravljati pri tej točki 
dnevnega reda? Prosim, delegat iz občine Velenje, tovariš Marjan Marinšek. 

Marjan Marinšek: Imel sem pripravljene pripombe, vendar pa so 
naša stališča, ki bi jih moral posredovati, popolnoma identična s stališči dele- 
gata občine Koper, zlasti glede pooblastila javnega pravobranilca in kontrole 
izpolnjevanja pogodb. Zato se v celoti pridružujem tem stališčem. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? Prosim, tovariš 
Jože Lekšan, delegat iz občine Ljubljana-Vič. 

Jože Lekšan: Opozoril bi delegate na določbo četrtega odstavka 3. 
člena, ki določa ugodnosti glede odložitve odplačevanja posojila za dobo treh 
let kupcu, čigar osebni dohodek ne presega poprečnega osebnega dohodka v 
republiki. Vprašujem se, in verjetno ste se tudi vi, ali določba, ki je pred nami 
v predlogu zakona, v resnici odpravlja socialno razlikovanje na tem področju. 
Menim, da ne, ker imamo na primer kupca stanovanja, ki imata popolnoma 
enak osebni dohodek, oba pod poprečjem v republiki, vendar pa skupaj z. 
osebnimi dohodki družinskih članov (vsaj ponavadi kupujejo stanovanja občani 
z družinami) močno presegata to poprečje. To se pravi, da so kupci v neenakem 
položaju in da socialne razlike ostajajo. Iz obrazložitve zakona in stališč ustav- 
nega sodišča pa izhaja, da naj bi prav to odpravili z retroaktivno veljavnostjo 
zakona. 

Zato bi predlagal naslednjo spremembo določbe, ki se nanaša na poprečni 
osebni dohodek v republiki: »Ce osebni dohodek kupca in njegovih družinskih 
članov ne presega na člana gospodinjstva mesečno višine dohodka, določenega z 
občinskim odlokom o delni nadomestitvi stanarine in drugih družbenih pomoči 
v stanovanjskem gospodarstvu ... « 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali imate amandma? Prosim, kdo še 
želi besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo in predlagam, da oblikujemo 
mnenja, ki so jih dali tovariš Valentič iz Kopra, delegat iz Velenja in delegat 
z Viča. 
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Tovariš Valentič je najprej predlagal: »Z zakonom naj se posebej določi 
organ, ki bo kontroliral izpolnitev pogodb. Najbolj primerno bi bilo, da bi bila 
to SDK, ki je tako ali tako splošno pooblaščena, da nadzoruje zakonitost uporabe 
družbenih sredstev.« 

Ali se s tako določbo, ki sem jo sedaj prebral, delegati občin strinjate? (Da.) 
Potem prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejeto prvo stališče, ki ga je predlagal delegat 
iz Kopra. 

Drugo njegovo stališče: »Z zakonom naj se pooblasti javno pravobranilstvo 
ali drug organ, da v roku enega leta po prejemu obvestila SDK o nepravilni 
izpolnitvi izpodbija pogodbo in zahteva vrnitev stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja v družbeno lastnino, kot je to določeno v 6. členu osnutka zakona pri 
presoji zakonitosti pogodbe.« 

To je podprl tudi delegat iz Velenja. Se strinjate s takšnim stališčem? Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tretje stališče: »V 9. členu osnutka zakona naj se določi tudi kazenska 
sankcija za nepravilno izpolnitev in sprejemanje nepravilne izpolnitve pogodbe.« 

Se tudi s tem stališčem strinjate? Potem prosim, da tudi o tem glasujemo. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je stališče sprejeto. 

Prav sedaj me je tovariš sekretar obvestil, da je izvršni svet umaknil 
predlog zakona in da je to šele osnutek. To pomeni, da bo lahko vsa stališča, 
ki so bila danes sprejeta, vgradil v predlog zakona; tudi stališča, ki jih je dal 
delegat z Viča; zato o njih ni treba posebej glasovati. 

Ker gre za osnutek, še enkrat vprašam: Ali še kdo želi razpravljati? Ce ne, 
predlagam, da poverimo overiteljema zapisnika, da stališča, o katerih smo 
glasovali, in stališče, ki ga je dal delegat z Viča, strnejo in jih pošljejo izvršnemu 
svetu, republiškemu sekretariatu za urbanizem, pristojnim zborom republiške 
skupščine ter vsem občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljana. 

Se s tem predlogom strinjate? Potem prosim, da ga potrdite z dvigom rok. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem končujem 42. zasedanje in se zahvaljujem za udeležbo. Overitelja 
zapisnika pa prosim, da počakata v dvorani, da se pomenimo o delu. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.25.) 
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43. zasedanje 

(12. februarja 1974) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja 

delegatov občin začenjam 43. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slove- 
nije, ki ga je sklical predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 
3. točke VII. amandmaja k ustavi SR Slovenije in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem ter obsega nasled- 
nje točke: 

1. izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974, 
2. osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o 

oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974, 
3. osnutek zakona o varstvu pri delu. 
Poleg delegatov vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljana so 

bili na današnje zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za 
današnjo razpravo, to so predstavniki izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, 
republiškega sekretariata za finance, republiškega sekretariata za delo, pred- 
stavniki matičnih odborov pristojnih zborov in člani predsedstva naše skupščine. 

Ker še nimamo vseh podatkov, bomo navzočnost delegatov ugotovili ob 
zaključku razprave po 1. točki dnevnega reda in pred dogovorom o načinu 
oblikovanja stališč, predlogov in mnenj. 

V smislu 12. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja dele- 
gatov predlagam, da izmed sebe izvolite dva overitelja zapisnika. 

Ima kdo konkreten predlog? (Ne.) Če ne, potem predlagam, da izvolimo za 
overitelja zapisnika po abecednem redu občin delegata občin Ljubljana-Be- 
žigrad in Ljubljana-Center, to je tovariša Jerneja Mlakarja in tovariša Janeza 
Skulja. Se s predlogom strinjate? (Da.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da sta za 
43. zasedanje delegatov občin soglasno izvoljena za overovitelja zapisnika tovariš 
Jernej Mlakar in Janez Škulj. 
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Prehajam na obravnavo 1. točko dnevnega reda, to so izhodišča 
za sestavo republiškega proračuna za leto 1974. 

Izhodišča smo vam poslali dne 29. 1. 1974. Predstavnika predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda sta tovariš Jože Tepina, namestnik republiškega sekretarja 
za finance, in Marjan Oblak, pomočnik republiškega sekretarja za finance, ki 
bo imel tudi uvodno obrazložitev k predlaganemu dokumentu. Prosim, tovariš 
Oblak! 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred vami so izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974. Ta 

predstavljajo vmesno fazo med pripravo predloga letošnjega proračuna in spre- 
jeto resolucijo o družbenoekonomski politiki in neposrednih nalogah v letu 1974. 

Hkrati poteka intenzivna priprava družbenega dogovora o osnovah progra- 
miranja nalog in o oblikovanju sredstev za splošno in skupno porabo v letu 
1974, katerega sestavni del je tudi poraba na ravni republike. 

Obseg proračuna bo torej določen sočasno z oblikovanjem ostale porabe v 
republiki. To pomeni, da morajo biti ustrezno rešena tudi vsa tista vprašanja 
iz izhodišč, ki se neposredno nanašajo na obveznost, prenesene iz republiškega 
proračuna republiških samoupravnih interesnih skupnosti, tako v družbenih 
dejavnostih kot tudi v gospodarstvu. 

Prav tako mora biti v tem času, vsaj v načelu, sprejet samoupravni spora- 
zum upravljalcev bank o ustrezni spremembi njihove kreditne politike, ker je 
pogoj za odpravo neproračunske bilance republike oziroma računa SR Slovenije 
za posege v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Izhodišča temeljijo na določilih 40. člena ustavnega dopolnila k ustavi 
SR Slovenije oziroma na 313. členu osnutka ustave SR Slovenije, ki opredeljuje 
naloge, ki jih financira SR Slovenija iz svojega proračuna. 

Poleg tega so izhodišča za sestavo proračuna prilagojena zahtevi, da mora 
biti proračunska poraba usklađena s predvideno stabilizacijsko politiko, to je, 
rast proračuna mora biti nižja od rasti nominalnega družbenega proizvoda v 
tem letu. 

V tem okviru je potrebno zagotoviti financiranje vseh tistih nalog, ki so 
neobhodne za ustrezno delo upravnih organov, sodišč in tožilstev ter za izpol- 
njevanje zakonskih obveznosti do invalidsko-pokojninske zaščite ter tujih dolgov. 

Z izhodišči opredeljen obseg proračuna predstavlja približno 14 °/o pove- 
čanje realizirane istovrstne porabe v letu 1973. Pri tem gre za nekatere metodo- 
loške spremembe zaradi prenosa določenih obveznosti na samoupravne skupnosti 
v družbenih dejavnostih in v gospodarstvu ter tudi za prevzem nekaterih novih 
nalog v letošnjem letu. 

Pomembnejši podatek o višini proračunske porabe v SR Sloveniji je, koliko 
znaša ta v družbenem proizvodu vsega gospodarstva, ki se bistveno zmanjšuje 
od leta 1972, ko je znašala njegova udeležba 5,07%, v letu 1973 je bila že 
3,85 %• Predvideni delež proračuna v letu 1974 naj bi se znižal na 2,90 :,/o 
družbenega proizvoda. 

Ta gibanja so zgovoren dokaz o orientaciji za zniževanje financiranja 
skupnih nalog s proračunom republike in prenašanja financiranja na ustrezno 
samoupravno organizirane asociacije. 

Ce že v letu 1972 ne bi v tej smeri, skladno z razvojem družbenoekonomskih 
odnosov na podlagi ustavnih amandmajev iz leta 1971, naredilii bistvenih 
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premikov, zlasti pa še tistih ob sprejemanju proračuna za leto 1973, bi obseg 
proračuna v letošnjem letu znašal skoraj še enkrat več, kot je predlagano. 

Prav ta praksa pa nas zavezuje, da storimo nadaljnje odločne korake za 
zniževanje obsega proračuna, in to z zagotavljanjem sredstev za financiranje 
le tistih nalog, ki so opredeljene v ustavi SR Slovenije: financiranje republiških 
organov in organizacij, pomoč nerazvitim območjem v SR Sloveniji, zaščita 
borcev in nekatere nujne intervencije v gospodarstvu. Izhodišča so dosledna 
tej orientaciji, saj bodo ti izdatki predstavljali več kot 95 % sredstev letošnjega 
proračuna. Glede tega so nekatere izjeme še tudi v predvidenem proračunu. 
Nadaljnji napori do priprave predloga pa morajo biti usmerjeni v to, da se 
iščejo rešitve za zmanjšanje eventualnih izjem na minimum, ali že sedaj ali pa 
med letom. 

V okviru tega dela obrazložitve naj omenim samo dve konkretni zadevi. 
V realizaciji dohodka proračuna za leto 1973 je prikazano, da se bo po pred- 
hodnih podatkih zbralo iz davka na dohodek temeljnih organizacij združenega 
dela približno 127 milijonov dinarjev več, kot je bilo predvideno. Opredelili 
smo se za to, da se ta znesek poračuna v letu 1974 pri istem viru. To pomeni, 
da bo poraba iz naslova tega davka v letu 1973 obstala na planirani ravni, 
hkrati pa ugotavljamo pomemben izpad dohodkov v računu SR Slovenije za 
posege v gospodarstvu, ki ga bo nujno potrebno pokriti v letu 1974 iz izvirnega 
priliva dohodkov republike. 

Pri opredeljevanju dohodka proračuna za leto 1974 naj poudarim samo 
nekatere pomembnejše stvari. Z ukinitvijo prometnega davka na storitve bank, 
trgovine ter z ukinitvijo davka na izdatke sklada skupne porabe so se izvirni 
dohodki republike za republiški in zvezni proračun zmanjšali za približno 
1,30 milijona dinarjev, samo republiški proračun iz teh virov pa za 280 milijonov. 

Predvideno je, da se z davkom iz dohodka TOZD zbere 360 milijonov dinar- 
jev. To pomeni, da se zadrži instrumentarij tega davka iz leta 1973, razen 
ustrezne korekcije za višino kalkulativnih osebnih dohodkov, ki pomenijo 
odbitno postavko. Ker bo približno 173 teh obveznosti pokrita že s presežki 
tega davka iz leta 1973, bo obseg zajemanja iz tega vira nominalno' enak obsegu 
iz leta 1973. 

Republiški sekretariat za finance bo skupaj s službo družbenega knjigo- 
vodstva po analizi zaključnih računov temeljnih organizacij združenega dela za 
leto 1973 izdelal podrobno analizo delovanja tega davka na obremenitve znotraj 
gospodarstva. 

Izhodišča predvidevajo nekatere bistvene spremembe v sistemu financiranja 
skupnih potreb delovnih ljudi in občanov, kar je skladno z določilom osnutka 
družbenega dogovora. Tako se prenaša na ustrezne samoupravne interesne 
skupnosti financiranje nekaterih nalog kulture in prosvete, znanstveno-razisko*- 
valnega dela, telesne kulture, zdravstvenega varstva, razširjene reprodukcije v 
kmetijstvu, v prometni infrastrukturi in energetiki. Obseg njihovih nalog v 
letu 1974 in sredstva za izvajanje le-teh bodo zagotovljena z neposredno samo- 
upravno dogovorjenimi prispevki iz osebnih dohodkov delavcev, s prispevki iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in iz prispevkov drugih občanov. 

V sklop financiranja teh skupnih potreb je treba šteti tako redno dejavnost, 
kot tudi širitev materialne osnove za njihovo delo. Zato predlagamo tudi prenos 
obveznosti za investicije, tako v gospodarstvu kot v družbenih dejavnostih, iz 
republiškega proračuna v pristojnost samoupravnih interesnih skupnostih. 
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Po sedanjem osnutku predloga republiškega proračuna naj bi se v letu 
1974 za potrebe občin zagotovila še naslednja namenska dopolnilna sredstva: 
prispevek republike za obvezno starostno zavarovanje kmetov, za kar je bilo 
zagotovljeno v letu 1973 40 milijonov 600 tisoč dinarjev, v letu 1974 pa naj bi 
ta prispevek znašal 55 milijonov 300 tisoč dinarjev (indeks 136,2). Priznavalnine 
kmetom-borcem NOV so bile v letu 1973 1,555.000 din, za leto 1974 pa se pred- 
laga 1,866.000 din (indeks 120); priznavalnine borcem v letu 1973 so bile 
6,380.000 din, za leto 1974 pa se planira 7,656.000 (indeks 120); za družbene 
denarne pomoči je bilo porabljenih v letu 1973 9 milijonov din, v letu 1974 pa 
se predlaga 13,182.000 din (indeks 146,5). 

Skupno je bilo za te potrebe v letu 1973 zagotovljenih za občine 57,535.000 
din, v letu 1974 pa naj bi se zagotovilo 78,014.000 din (indeks 135,59). Razdelitev 
teh sredstev na občine bo izvršena s sklepom ah odlokom izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije na podlagi meril in kriterijev, ki bodo zagotavljali na- 
mensko uporabo sredstev, ob ustrezni recipročni udeležbi sredstev občine. 

Namenska dopolnilna sredstva občinam so v sedanjem predlogu kar za 
35,5 Vo višja v primerjavi z odobrenimi sredstvi v letu 1973, kar pomeni, da 
bodo ustrezneje intervenirala zaradi svojega obsega na eni strani in zaradi 
kvalitetnejše razporeditve na drugi strani. Menimo, da bi se ta sredstva mogla 
razdeliti na največ 1/3 občin. 

Iz izhodišč za sestavo republiškega proračuna je razvidno, da se zagotavljajo 
tudi sredstva za varstvo borcev prekomorcev. Ta sredstva bodo omogočila 
takojšnjo realizacijo zakona, katerega osnutek je skupščina SR Slovenije že 
sprejela v decembru 1973. 

Prispevek republike k stroškom za zdravstveno zavarovanje kmetov za 
socialno ogrožene kmete je kategorija socialne pomoči občanom, ki zaradi 
minimalne kmetijske naturalne proizvodnje niso mogli prispevati svojega deleža 
po predpisani stopnji. 

V sedanji fazi dogovarjanja in po referendumu združenega zdravstvenega 
varstva delavcev in kmetov bo potrebno ugotoviti primernost tega prispevka 
oziroma izvršiti njegov prenos na področju samoupravnih interesnih skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

Ob upoštevanju vseh omenjenih izhodišč so elementi za sestavo proračuna 
dovolj opredeljeni. Ker je njihov opis v izhodiščih podroben, jih sedaj ne bom 
ponavljal. 

Predlagam, da zbor delegatov občin sprejme predložena izhodišča in da na 
ta način ustrezne napotke izvršnemu svetu za sestavo proračuna SR Slovenije 
za leto 1974. , 

Predsedujoči Zdr avko Krvina: Na osnovi izhodišč in uvodne besede 
tovariša Oblaka začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Dušan 
Burnik, delegat občine Celje! 

Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Postavil bom samo eno vprašanje. Na strani 10 tega gradiva je naveden pri- 
spevek republike k stroškom za zdravstveno zavarovanje kmetov. Gre za pomoč 
socialno ogroženim kmetom. Tovariš pomočnik Oblak je že sam postavil vpra- 
šanje, ali je prav, da se ta pomoč financira iz proračunov. Ah ne bi bilo prav, 
da to pokrivajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja? To me zanima predvsem 
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zato, ker skupnosti zdravstvenega zavarovanja te obveznosti prenašajo na 
občinske proračune. 

Vprašujem: Ali je bilo mišljeno, da bi te obveznosti republika vključila 
v svoj proračun, ali pa bo tb še vedno obveznost občine? V gradivu je napisano, 
da prevzem teh obveznosti v republiškem proračunu pomeni obenem delno 
in posredno razbremenitev proračunov občin. Zaradi tega ni jasno, ali bodo 
te obveznosti proračunov občin ostale in kakšen odnos bo med republiškim 
in občinskimi proračuni. 

Predsedujoči Zdravko Krvi na: Hvala lepa. Ali je mogoče še kakšno 
vprašanje? Besedo ima tovariš Ferdo Papič, delegat iz občine Tolmin. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Postavljam eno samo vprašanje. Predvideva se likvidacija računa za posebne 
posege v gospodarstvu. Del sredstev iz tega računa so predstavljala sredstva za 
tako imenovano beneficirano oziroma anticipativno obrestno mero v turizmu. 
Kako si zamišlja predlagatelj nadaljnje investicije v turizmu glede na to, da 
ima ta panoga izredno nizko akumulacijo in da ne more računati pri tem na 
izredna bančna sredstva za kratkoročno kreditiranje? 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Ker se nihče več ne 
javlja, prosim tovariša Oblaka, pomočnika republiškega sekretarja za finance, 
da odgovori na postavljeni vprašanji. 

Marjan Oblak: Težko je kaj drugega in kaj več povedati kot to, 
kar vsebuje že naš delovni program in kar je naša politična obveznost do novih, 
kvalitetnejših odnosov v družbi in tudi na področju financ ter financiranja 
vseh dejavnosti. 

Financiranje infrastrukture in turističnih objektov se bo od sedaj moralo 
reševati v okviru samoupravnega sporazuma oz. družbenega dogovora uprav- 
ljalcev bank ob ustrezni spremembi kreditne politike, kakor tudi s prenosom 
tako imenovane neproračunske bilance na združeno gospodarstvo. V okviru teh 
sredstev se bo združeno gospodarstvo samo dogovarjalo o usmeritvi in višini 
združenih sredstev. Prav gotovo bo zadržan program razvoja, ki je bil sprejet za 
preteklo obdobje oziroma ki je v družbenem planu razvoja SR Slovenije od 
1971—1975. 

Glede prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov imamo pomislek, ki 
sem ga že povedal: če je bila z referendumom sprejeta združitev zdravstvenega 
zavarovanja delavcev z zdravstvenim zavarovanjem kmetov, je skupna obvez- 
nost delavcev in kmetov zagotavljanje sredstev za vse oblike zdravstvenega 
varstva, ki so bile sprejete. To velja za kvantitativne in kvalitativne oblike 
zdravstvenega varstva. Ta in tudi druge zakonske obveznosti naj bi se prenesle 
na samoupravne interesne skupnosti, kar pomeni, da se ne bodo prenašale na 
občine, ampak na interesne skupnosti s področja zdravstva. V nobenem primeru 
to ne more predstavljati dodatne obremenitve občinskih proračunov, ker ta 
zakonska obveznost še obstaja in bo treba zakonsko ureditev na tem področju 
le spremeniti in uskladiti. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala. Tovariš Papič, ste zadovoljni 
z odgovorom? 
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Ferlio Papič: Nimam kaj dodati. 

Predsedujoči Zdravko Krvima: Še kdo želi postaviti vprašanje? 
Ali potem to točko lahko končamo? Ali se s predloženimi izhodišči strinjate? 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko ! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 

1974 sprejeta. 
Predlagam, da preidemo na 3. točko dnevnega reda. Nismo mislih, da bomo 

tako hitro končali obravnavo 1. točke. Tovarišica Kornhauserjeva, ki bo imela 
uvodno besedo k 2. točki dnevnega reda, je šele na poti v skupščino. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o 
varstvu pri delu. 

Osnutek zakona smo vam poslali 16. 1. 1974. Predstavnika predlagatelja k 
tej točki dnevnega reda sta Rado Miklič, podsekretar v republiškem sekretariatu 
za delo in Jernej Mlakar, glavni republiški inšpektor dela, ki bo imel tudi 
uvodno besedo k osnutku zakona. 

Jernej Mlakar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Varstvo pri delu sta do sedaj določala temeljni in republiški zakon o varstvu 
pri delu, ki ostaneta po zakonu o nadaljnji uporabi nekaterih zveznih zakonov 
na območju SR Slovenije v veljavi do izdaje novega republiškega zakona o 
varstvu pri delu. Osnutek novega repubhškega zakona o varstvu pri delu 
ureja organizacijo in delovanje varstva pri delu v smislu določb XXX. in XXXI. 
ustavnega dopolnila k zvezni ustavi ter določb XLII. in XLIII. ustavnega 
dopolnila k ustavi SR Slovenije. 

Osnutek zakona je izdelan s primernim upoštevanjem predlogov zvezne 
in republiške ustave ter dosedanjih izkušenj in mednarodnih konvencij s tega 
področja. 

Pri izdelavi osnutka tega zakona smo sodelovali z drugimi republikami in 
pokrajinama na ravni glavnih republiških in glavnih pokrajinskih inšpektorjev 
dela. 

Varstvo pri delu je v osnutku zakona urejeno kompleksno ter obravnava 
naslednja vprašanja: 

1. obseg varstva pri delu, sistem varstvenih ukrepov in normativov ter 
veljavnost predpisov in pooblastila za izdajo novih predpisov o varstvu pri delu, 

2. pravice in obveznosti delavcev organizacij združenega dela, 
3. organizacija in pooblastila inšpekcije dela in 
4. kazenske določbe za gospodarske prestopke in prekrške. 
Po osnutku zakona obsega varstvo pri delu pravice in obveznosti delavcev v 

združenem delu ter pravice in obveznosti njihovih organizacij združenega dela, 
da v okviru zakona in podzakonskih predpisov ustvarjajo takšno delovno okolje, 
delovna razmerja in življenjske pogoje, ki jim pri delu zagotavljajo fizično in 
moralno integriteto. 

Varstvo pri delu obsega tudi celotnost ukrepov, postopkov in opravil, 
s katerimi delavci v organizacijah združenega dela ustvarjajo in zagotavljajo 
varno delovno okolje, delovne in življenjske razmere, sistem inšpekcijskega 
nadzorstva in delavske kontrole nad izvrševanjem predpisov o medsebojnih 
razmerjih v združenem delu. 
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Po osnutku zakona se varno delovno okolje in varne delovne razmere 
ustvarjajo s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi, vzgojnimi, pravnimi in z 
drugimi ukrepi, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo vzroki, zaradi katerih 
lahko pride pri delu do poškodb in zdravstvenih okvar delavcev. 

Šteje se, da je varno delovno okolje, in varne delovne razmere zagotovljene, 
če delavec ob normalni pazljivosti in strokovni ter delovni sposobljenosti lahko 
opravlja svoje delo, ne da bi pri tem prišlo do telesnih poškodb ali zdravstvenih 
okvar. 

Osnutku zakona je priložen tudi pregled 55 veljavnih predpisov o varstvu 
pri delu, ki naj bi ostali v veljavi do izdaje ustreznih novih predpisov. Ti 
predpisi določajo varstvene ukrepe in normative ter nekatere izvršilne in 
pooblastilne zadeve v zvezi z uporabo še veljavnega temeljnega in republiškega 
zakona o varstvu pri delu. 

Po osnutku zakona bo nove predpise o varstvu pri delu izdajal republiški 
sekretar za delo v soglasju z republiškim sekretarjem, v čigar pristojnost 
pretežno spadajo zadeve, ki se urejajo s predpisom o varstvu pri delu. Pri 
predpisih o varstvu pri delu bo moral izdajatelj upoštevati tehnične predpise 
in jugoslovanske standarde, ki bodo tudi naprej ostali v pristojnosti zveznih 
upravnih organov. 

Pri izdaji novih predpisov o varstvu pri delu ali pri spremembah in do- 
polnitvah predisov imajo sindikati, gospodarska zbornica in prizadete or- 
ganizacije združenega dela pravico do pobude, ki jo mora republiški sekretar 
za delo obravnavati in pobudnike obvestiti o svoji odločitvi. Republiški se- 
kretar za delo pa ima pravico pobude za usklajevanje predpisov o varstvu 
pri delu med republikami in pokrajinami. 

S samoupravnimi sporazumi in z drugimi splošnimi akti bodo delavci v 
organizacijah združenega dela določali varstvene ukrepe in normative, načine 
in sredstva za odkrivanje, preprečevanje oziroma odstranjevanje vzrokov, 
zaradi katerih lahko pride do poškodb, poklicnih in drugih škodljivih posledic 
za delovno sposobnost, zdravje in življenje delavca pri delu, in določali var- 
nostne ukrepe in normative v skladu z uvajanjem in izpopolnjevanjem teh- 
noloških postopkov novih delovnih priprav in naprav. 

Strokovne zadeve v zvezi z izvajanjem predhodnih varstvenih ukrepov 
naj bi pa opravljale tiste strokovne organizacije združenega dela, ki so za 
tako delo najbolj usposobljene, in bi bile za to tudi odgovorne, kar do sedaj 
ni bilo. Tako osnutek zakona predvideva, da morajo projektantske organizacije 
združenega dela in odgovorni projektanti pri projektiranju upoštevati tudi pred- 
pise o varstvu pri delu in o tem izdati tudi ustrezno dokazilo. Prav taka 
zahteva velja tudi za projektante in izdelovalce delovnih priprav in naprav 
ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu. 

Pravice in obveznosti delavcev in organizacij združenega dela. Pravice 
in obveznosti do varstva pri delu ima jo. vse osebe, ki so si pridobile lastnost 
delavcev v združenem delu ter osebe, ki so kakorkoli na delu pri fizičnih in prav- 
nih osebah. 

Pravice in obveznosti do varstva pri delu si delavci v združenem delu 
zagotavljajo s samoupravnimi sporazumi in z drugimi splošnimi akti, s kate- 
rimi določajo organizacijo in delovanje varstva pri delu, in z organiziranjem 
takšnega delovnega procesa, ki zajema varstvene ukrepe, ter z izvajanjem pred- 
pisov o varstvu pri delu. 
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Po osnutku zakona imajo organizacije združenega dela v zvezi z organiza- 
cijo in delovanjem varstva pri delu naslednje obveznosti: 

1. delavci v temeljnih organizacijah združenega dela določajo pravice 
in obveznosti do varstva pri delu s samoupravnim sporazumom o medseboj- 
nih razmerjih v združenem delu ali s posebnim samoupravnim sporazumom 
o varstvu pri delu. V okviru takega samoupravnega sporazuma pa sprejemajo 
organizacije združenega dela ustrezne splošne akte. Med temi splošnimi akti 
je tudi pravilnik o varstvu pri delu; 

2. spremljajo program ukrepov za varstvo pri delu; 
3. v aktu o sistematizaciji delovnih mest določijo stopnjo in vrste nevar- 

nosti pri opravljanju takih del; 
4. zagotavljajo poučevanje o varstvu pri delu, ob razporeditvi delavca na 

delo in med delom samim, preverjajo njihovo znanje o varstvu pri delu v 
rokih, ki ne smejo biti daljši od dveh let; 

5. uporabljajo lahko samo takšne gradbene objekte, delovne prostore, 
delovne priprave ter sredstva za opremo pri varstvu za delo, ki ustrezajo pred- 
pisom o varstvu pri delu; 

6. skrbijo za periodične preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav 
ter periodične meritve mikroklime; 

7. določajo delovna mesta oziroma dela z večjo nevarnostjo poškodb in 
zdravstvenih okvar; 

8. v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu skrbijo za splošne in po- 
sebne zdravniške preglede; 

9. zagotavljajo delavcem prvo pomoč in organizirano reševanje za primer 
nesreče pri delu; 

10. organizirajo ustrezno strokovno službo za opravljanje strokovnih zadev 
s področja varstva pri delu; 

11. opravljajo posebne obveznosti do organov inšpekcijskega nadzorstva, 
kamor sodijo neurejene pomoči, poročanje o izvršitvi odločbe, poročanje o 
primeru nesreč pri delu in podobne naloge; 

12. hraniti morajo projektantsko^ in drugo dokumentacijsko gradivo v 
zvezi z izpolnjevanjem obveznosti varstva pri delu. 

To so pravice in obveznosti organizacij združenega dela. Delavci imajo 
v zvezi t varstvom pri delu tele pravice in obveznosti: 

1. svoje delo morajo opravljati oziroma voditi in organizirati pazljivo, 
da s tem prispevajo k svoji varnosti in varnosti drugih delavcev pri delu; 

2. delavci na vodilnih delovnih mestih imajo še posebne pravice in obvez- 
nosti v zvezi z organiziranjem in delovanjem varstva pri delu; 

3. če delavec ne upošteva ah ne uporablja predpisanih varstvenih ukre- 
pov in normativov, se šteje, da s takim ravnanjem ogroža svojo varnost drugih 
delavcev pri delu; 

4. če delavec ne upošteva opozorila za uporabo varstvenih ukrepov, ga 
lahko pooblaščeni vodja del odstrani z dela; 

5. neposrednemu vodji del mora delavec takoj prijaviti vsako pomanjklji- 
vost v zvezi z varstvom pri delu; 

6. delavec lahko zahteva, pismeno ali ustno, da se izvedejo predpisi o var- 
stvenih ukrepih. Z zahtevo za izvedbo predpisanega varstvenega ukrepa pa 
se lahko obrne na ustrezne samoupravne organe in tudi na pristojni inšpekcij- 
ski organ. 
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Po osnutku zakona bi republiški inšpektorat dela še naprej ostal pristojen 
za opravljanje neposrednega nadzorstva na področju industrije, kmetijstva, 
ribištva, gozdarstva, gradbeništva, prometa in zvez ter v delavnicah, kjer 
delajo osebe, ki prestajajo kazen ali vzgojno-poboljševalni ukrep. 

Občinski organi inšpekcije dela pa bi opravljali neposredno nadzorstvo 
kot doslej na področju trgovine, gostinstva, obrti, stanovanjske, komunalne, 
kulturne in socialne dejavnosti, dejavnosti družbenih in državnih organov 
in služb ter neposredno nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu in predpisov o delovnih razmerjih delav- 
cev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. 

Na drugi stopnji pa bi republiški inšpektorat dela odločal o pritožbah 
zoper odločbe občinskih inšpekcij dela, nadzoroval njihovo delo, pripravljal 
načrte republiških predpisov o varstvu pri delu, dajal obvestila in tehnične 
nasvete o izvajanju predpisov o varstvu pri delu, spremljal in proučeval stanje 
varstva pri delu ter pripravljal poročila in druge informacije s področja varstva 
pri delu v republiki. 

Naloge občinskih in republiških inšpektorjev dela bi smeli opravljati le 
strokov jaki, ki imajo ustrezno visoko ali višjo izobrazbo in najmanj tri leta 
oziroma pet let prakse v stroki, v kateri bi opravljal inšpekcijske naloge. 
Inšpektor dela bi moral imeti tudi poseben strokovni izpit. 

Nekatere pravice in obveznosti ter nekatera pooblastila organov inšpekcij 
dela bodo podrobneje urejena v posebnem zakonu o inšpekcijah dela. To se je 
tudi upoštevalo pri izdelavi osnutka zakona. 

Nazadnje pa še nekaj besed o kazenskih določbah za gospodarske prestopke 
in prekrške. Kazen za gospodarske prestopke je predvidena za projektantske in 
druge organizacije združenega dela, če pri projektiranju gradbenih objektov in 
izdelavi delovnih priprav in naprav ter sredstev in opreme za osebno varstvo 
pri delu ne upoštevajo' predpisov o varstvu pri delu oziroma ne izdajo ustrez- 
nega dokazila, da so bili pri tem upoštevani predpisi o varstvu pri delu. 

Gospodarski prekršek storijo tudi organizacije združenega dela, če pri 
opravljanju storitev s področja varstva pri delu ne upoštevajo ali ne ravnajo 
po določbah zakona ali predpisov o varstvu pri delu. 

Kazen za prekršek je predvidena za neizpolnjevanje obveznosti v zvezi 
z izvajanjem varstva pri delu, in sicer za organizacijo združenega dela in za 
odgovorno osebo. Kazen za prekršek je predvidena tudi za zasebnega delodajal- 
ca, če ne izpolnjuje predpisanih obveznosti v zvezi z zagotavljanjem varstva 
pri delu. Predvidena je tudi mandatna kazen, in sicer v znesku 100 dinarjev, 
za odgovorno' osebo in za zasebnega delodajalca ter 50 dinarjev za delavca. 

Predlagam zboru delegatov, da po obravnavi predloženi osnutek zakona 
sprejme. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krv i na: Hvala lepa. Na osnovi osnutka za- 
kona in uvoda tovariša Mlakarja začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Dušan Burnik, delegat iz občine Celje. • 

Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Imamo precej pripomb k osnutku zakona. Gre tako za določene oblikovne do- 
polnitve ali formulacije, ki jih bom predložil tudi pismeno in imamo nekatere 
vsebinske pripombe, ki jih bom prebral. 

22 
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K 25. členu imamo naslednjo pripombo; Zahteve iz tega člena bi bilo 
treba razširiti tudi na lokacijska dovoljenja, ker je od ustrezne lokacije grad- 
benega objekta v mnogočem odvisna nadaljnja realizacija predpisanih varstvenih 
ukrepov. Pri tem mislimo na dnevno svetlobo, zračenje, notranje komunikacije 
in drugo. 

K prvemu odstavku 29. člena: Do sedaj izdani pravilniki o varstvu pri delu 
ne obsegajo ukrepov za vse vrste del, za nekatere dejavnosti pa še niso izdani. 
Zato bi bilo primerno dovoliti organizacijam združenega dela, da lahko s 
samoupravnimi sporazumi dopolnijo ukrepe tudi pri dosedanjih, ne pa samo pri 
predvidenih novih tehnoloških postopkih in delovnih sredstvih. 

Glavna pripomba se nanaša na 33. člen: Predlagana razmejitev pristoj- 
nosti med republiškim inšpektoratom dela in občinskimi organi inšpekcije 
dela je izjema tako v naši republiki kot v državi. Večina inšpekcijskih opravil 
na drugih področjih drugih republik pa tudi na področju inšpekcije dela je 
decentraliziranih in ne ustreza potrebam ter zahtevam občine. Od leta 1967 
dalje, odkar velja ta razmejitev, ni zaslediti v dejavnostih, ki so pod neposred- 
nim nadzorstvom republiškega inšpektorata dela, nobenih vidnejših rezultatov 
v smeri izboljšanja delovnovarstvenih razmer, morda celo obratno. Kljub pri- 
zadevanju republiškega inšpektorata za delo tako obsežne terenske dejavnosti 
iz centra ni mogoče obvladati. Taka delitev pristojnosti onemogoča vodenje 
enotne varstvene politike v občini, onemogoča sodelovanje z drugimi občinski- 
mi inšpekcijami, ki pogosto nastopajo v skupnih akcijah, in onemogoča kon- 
taktiranje z delavci, ki se v teh vprašanjih ne obračajo na republiko, ampak 
na sedaj še nepristojno občino. 

Temelj za razmejitev pristojnosti morajo biti objekti, naprave in snovi, 
ne pa uvrstitev organizacije po njeni osnovni dejavnosti. V vsaki organizaciji 
združenega dela srečujemo poleg glavne dejavnosti še celo vrsto postranskih, 
a pomembnih dejavnosti, z najenostavnejšimi delovnimi postopki, ki so enaki 
obratnim. Po drugi strani pa se udeležujejo predvsem pri raznih investicijskih 
delih na zahtevnejših in nevarnih objektih tudi izvajalci del, ki so uvrščeni 
v drugo dejavnost. To onemogoča izvajanje enotnega varstvenega režima. De- 
lavci različno uvrščenih organizacij so o tem postavljeni v povsem neenako- 
praven položaj. Težišče dela republiškega organa za inšpekcijo dela, posebno 
še sedaj, ko so uveljavljene ustavne spremembe in ko so prenesen pristojnosti 
iz zveze na republiko, mora biti v nenehnem! prizadevanju za splošni napredek 
tega delovnega področja, v spremljanju sedanje in nastajajoče varstvene pro- 
blematike ter v izpolnjevanju varstvenih ukrepov in normativov, ne pa v 
operativnem delu. 

Delavci republiškega inšpektorata za delo kot strokovnjaki za posamezna 
delovna področja so lahko izjemno angažirani pri neposrednem nadzorstvu le 
v tistih primerih, ko gre za posebno nevarne delovne postopke ali za tako 
zapletene varstvene probleme, ki jih lahko rešujejo le osebe s posebnimi delov- 
nimi sposobnostmi. 

Neracionalno in neekonomično jih je zato odtegovati od take njihove de- 
javnosti in jih angažirat z reševanjem raznih, zanje nepomembnih vprašanj. 

Zato predlagamo, da se 33. člen v celoti zamenja z naslednjim besedilom: 
»Republiški inšpektorat za delo opravlja neposredno nadzorstvo nad: 

1. objekti in napravami za proizvodnjo električne energije (hidroelektrar- 
ne, termoelektrarne, nuklearne elektrarne) in nad vsemi prenosnimi napravami 
z napetostjo nad 10 kilovati, 
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2. objekti in napravami za proizvodnjo surovega železa in surovega jekla 
ter valjanih, vlečenih in kovanih izdelkov, 

3. objekti in napravami za proizvodnjo barvastih kovin in valjanih bar- 
vastih kovin, 

4. organizacijam združenega dela na področju proizvodnje eksplozivnih 
in lahko vnetljivih snovi in nad večjimi skladišči teh snovi, 

5. objekti in napravami, pri katerih se v tehnološkem postopku uporab- 
ljajo eksplozivne, lahko vnetljive ali strupene snovi, 

6. kesonskimi in podvodnimi deli, 
7. podzemnimi deli, razen rudarskih del, 
8. objekti v gradnji, katerih nosilne konstrukcije imajo nad 30 m višine 

oziroma svetle razpetine, 
9. gradnjo železnic, avtocest in cest I. reda, gradnjo in rekonstrukcijo 

elektroenergetskih objektov z napetostjo nad 10 kilovati in nad gradnjo pre- 
dorov, 

10. tirnimi, vlečnimi in signalnimi varnostnimi napravami v železniškem 
prometu, 

11. organizacijami pomorskega prometa, 
12. plovnimi objekti z vlečno pomočjo nad 50 km oziroma z nosilnostjo 

50 bruto ton, 
13. organizacijami zračnega prometa, 
14. napravami za ionizirajoče sevanje, 
15. delavnicami in prostori, kjer delajo civilne osebe v službi JLA, 
16. objekti, napravami, ki jih upravljajo organi za notranje zadeve, ter 
17. delavnicami in delovišči, kjer delajo osebe, ki prestajajo kazen ali osebe, 

ki prestajajo vzgojno-varstveni ukrep (oddajo v vzgojno-pobolj Sevalni dom). 
Nadalje so manjše pripombe k posameznim členom, ki pa jih ne bom 

prebral. Predložil jih bom strokovni službi v proučitev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Ali še kdo želi besedo k 
tej točki dnevnega reda? Ali želi mogoče predstavnik predlagatelja? Besedo 
ima tovariš Jernej Mlakar. 

Jernej Mlakar: Tovariše delegate opozarjam, da gre za osnutek za- 
kona. Glede pripomb o lokacijskih dovoljenjih in izdaje predpisov o varstvu 
pri delu, kar je navedeno v 25. in 29. členu, mislim, da so pripombe sprejemlji- 
ve. Sicer je to navedeno tudi že v osnutku zakona, mogoče le premalo jasno. 
O tem bomo še bolj razmislili. Kolikor sem jaz razumel pripombo, gre za to, 
da bi to bilo bolj jasno in konkretno povedano. 

Kar se tiče pristojnosti občinskih in republiške inšpekcije dela, je bila 
predložena sprememba 33. člena. Menim, da gre za pomembno vprašanje 
in da bo prav to vsestransko proučiti. Predlog je bil zelo konkreten in obraz- 
ložen. Predlagatelj ga bo proučil in bo zavzel do njega stališče. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko' Krvina: Ah še kdo želi besedo? Ce ne, 
predlagam, da poverimo overiteljema zapisnika, da stališča, ki jih je navedel 
tovariš Burnik, strneta in jih pošljeta sekretariatu za delo, pristojnim odborom 
republiške skupščine in skupščinam občin ter skupščini mesta Ljubljana. Ali 
ste za tak predlog? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

22» 
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Preden preidemo na 2. točko, bi prosil še sekretarja zasedanja, da da poročilo 
o navzočnosti delegatov na današnjem zasedanju. Besedo ima tovariš Jernej 
Vrhunec. 

Jernej Vrhunec: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka in po 
začetku zasedanja, izhaja, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati 
večine občin v naši republiki. Odsotni so le delegati občin Cerknica, Črnomelj, 
Grosuplje, Metlika in Slovenske Konjice. ,Po< družbenih funkcijah, ki jih 
opravljajo v občinah oziroma v občinski skupščini, je sestav delegatov nasled- 
nji: 28 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov in podpredsednikov ob- 
činskih skupščin ter predsednikov zborov, 10 delegatov je po svoji družbeni 
funkcij članov oziroma predsednikov svetov občinskih skupščin ter odbornikov 
občinskih skupščin, 3 delegati so izvoljeni kot predstavniki organizacij zdru- 
ženega dela oziroma interesnih skupnosti, 16 delegatov je izvoljenih iz vrst 
tajnikov in delavcev v občinski upravi, 2 delegata pa sta izvoljena iz vrst 
drugih občanov, to t&tai (predstavnika občinskih vodstev družbenopolitičnih 
organizacij. Od vseh navzočih sta dve občini poslali na zasedanje dva delegata. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi tega poročila ugotavljamo, 
da smo sklepčni in da lahko nadaljujemo delo. 

Prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, to je na obrav- 
navo osnutka družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o obli- 
kovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974. 

, Osnutek navedenega dokumenta smo vam poslali 31. 1. 1974. Predstavnik 
predlagatelja k tej točki dnevnega reda je tovarišica dr. Aleksandra Kornhau- 
serjeva, podpredsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, ki bo imela 
tudi uvodno besedo. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovarišice in tovariši delegati! 
Moram priznati, da sem težko sprejela, povabilo predsednika vašega zbora, da 
dam uvodno obrazložitev k osnutku družbenega dogovora, kajti tudi vi ste 
rlosilci sporazumevanja in dogovarjanja. Srečujemo se še na vrsti delovnih 
sestankov. Zato je seveda težko razlagati tisto, kar smo skupaj doslej ustvarili; 
to velja tudi za težave, v katerih smo. 

Vendar menim, da je imel tovariš predsednik prav, ko je dejal, da so med 
vami tudi taki, ki doslej niso bih neposredno vključeni v akcije v okviru 
republiškega štaba. Zaradi tega dovolite, da obrazložim le glavne črte družbe- 
nega dogovarjanja in da vas predvsem opozorim na taste bistvene značilnosti, 
prednosti in tudi težave, v katerih smo trenutno. 

Da bo moja obrazložitev lažja in bolj objektivna, bom izhajala iz dela 
devetih regionalnih posvetov, ki so bili v torek 5. februarja 1974. Na teh po- 
svetih je bila izvedena tudi anketa. Od skupaj 60 je bilo izpolnjenih 56 vpra- 
šalnikov. Vsak vprašalnik je vseboval 20 točk, ki so osnova za analizo, o kateri 
vam bom danes dala nekaj prvih informacij. 

Vse občine so v dosedanjem postopku podprle zasnovo sporazumevanja in 
dogovarjanja, zlasti v njenem politično-samoupravnem pristopu. Splošna ugoto- 
vitev je, da je zasnova v redu, da predstavlja uresničevanje ustavnih določil in da 
moramo izpeljati to akcijo. Splošna ugotovitev je tudi, da predstavlja prehod 
iz proračunskega sistema na sistem sporazumevanja in dogovarjanja tudi 
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vrsto težav. Smo v fazi, ko moramo biti bolj kritični do težav, kakor zadovolj- 
ni nad uspehi. Zaradi tega verjetno ne boste zamerili, če bom danes seznanila 
predvsem s težavami in s tem ne nazadnje tudi opozorila na odgovornost vseh, 
ki v akciji sodelujemo. 

Najprej bom povedala nekaj o organiziranosti. Naši prvi regionalni posveti 
v prvi polovici decembra 1973 so bih končani 12. decembra. Takrat je bilo 
dogovorjeno, da morajo biti po možnosti že v prvi polovici decembra, vsaj 
do 20. decembra 1973, organizirani občinski štabi za akcijo samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o skupni in splošni porabi. Iz 
ankete je razvidno, da je bilo v decembru 1973 organiziranih 52 občinskih 
štabov, 8 je bilo organiziranih z zamudo. Zadnji občinski štab je bil organizi- 
ran šele 27. januarja 1974. Razumljivo je, da tista občina, ki je za več kot 
mesec dni v zamudi, ni mogla nadomestiti vsega zamujenega. To velja tudi za 
ostale, ki so se organizirale šele v prvi polovici januarja 1974. Zato imamo 
glede organiziranosti zelo različno sliko: nekatere občine, ki so zelo daleč v 
svojih akcijah, in druge, ki močno zaostajajo. Na srečo so te zadnje v veliki 
manjšini. 

Glede aktivnosti dela občinskih štabov je iz analize razvidno, da so imeli od 
1 do 7 delovnih sej, v povprečju 4 do 5. Čeprav delovne seje niso vedno zrcalo 
celotne aktivnosti, pa vendar kažejo pri tistih, ki so imeli komaj eno ali 
dve seji štaba, tudi na drugih področjih na precejšnje zaostajanje. 

Kakšne so objektivne in subjektivne težave pri sporazumevanju? Mnogo 
bolj vam bodo težave jasne, če si boste predočili skico, ki ste jo prejeli k druž- 
benemu dogovoru. Ta skica ponazarja celoten sistem sporazumevanja in do- 
govarjanja in je dana na strani 14, pred uvodno obrazložitvijo na koncu 
določil o dogovoru. 

Ob tej skici vas bom lahko informirala, kje so sistemske neusklađenosti 
in kje so težave. Iz skice je razvidno, da mora celotna akcija priti do delovnih 
ljudi, kajti delavci odločajo o rezultatih svojega dela in jih namenjajo za 
vlaganja v proizvodnjo in za vlaganja v uporabo. Tam, kjer piše vlaganja v 
proizvodnjo, je jasno poudarjeno1, da je indeks rasti vlaganj v proizvodnjo 
več kot 123. Tu je tudi odgovor na celo vrsto vprašanj, ki jih postavljajo občinski 
štabi. 

Resolucija o družbenoekonomski politiki za leto 1973 določa, da morajo 
biti vlaganja v proizvodnjo večja, kakor sme naraščati poraba, in da morajo 
biti skladna z družbenim proizvodom. Za družbeni proizvod smo v repu- 
bliškem povprečju planirali indeks rasti 123. To ne pomeni, da je ta indeks 
rasti enak v vseh občinah Slovenije. Vsaka občina mora planirati svojo rast 
družbenega proizvoda v skladu z rastjo kapacitet na svojem območju, upošte- 
vaje povezanost območja z ostalimi območji Slovenije. Tu opozarjam na prvo 
anomalijo, ki se pojavlja. Večina občin v svojih prvih prognozah planira 
večjo rast kakor 123. To ni usklađeno z republiškim planom in bo treba občin- 
ske plane rasti družbenega proizvoda uskladiti z republiškim. Potrebno bo 
ugotoviti, kje gre za fiktivno planiranje družbenega proizvoda, kakšne so 
realne možnosti razvoja občine in rasti družbenega proizvoda na njenem ob- 
močju. / 

Večje število občin je planiralo višjo rast družbenega proizvoda kakor 123. 
Sklicujejo se na realne pokazatelje družbenega proizvoda v svojem okviru in 
utemeljujejo upravičenost višjega planiranja. Tako upravičenost bo »treba 
dokazati, in to ne samo s planiranjem, ampak tudi z izvajanjem. Ce ste skrbno 
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proučili osnutek družbenega dogovora, potem ste tudi 19. člen, ki govori o 
3-mesečnem spremljanju gibanj. Ta sistem bo zaživel v aprilu 1974, kar pomeni, 
da bomo že ob polletju imeli pokazatelje ekonomskih gibanj. Sedaj bo treba 
korigirati porabo povsod tam, kjer so bili predračuni predimenzionirani, kjer 
je bila planirana previsoka poraba glede na možnosti. To velja za vsa območja 
in seveda za Slovenijo kot celoto. 

V tem je prva nevarnost: previsoko planiranje družbenega proizvoda in 
s tem porabe. Kdor bo tako planiral, bo v prvem polletju moral prevzeti so- 
odgovornost za znižanje porabe. Razumljivo je, da imajo tam, kjer so objektivni 
pogoji za večjo rast družbenega proizvoda, polno pravico tudi do planiranja 
in uresničevanja večje porabe. S tem odpravljamo vzroke za očitek, ki so ga 
lani imele številne občine, npr. Idrija in druge, ki so očitale, da so po ustvar- 
jenem proizvodu pri vrhu v SR Sloveniji, po dovoljeni porabi pa pri dnu 
lestvice. 

To je bila prav gotovo anomalija, ki jo letos moramo odpraviti. Vendar je 
treba realno planirati, kajti v nasprotnem primeru bo nujno znižanje porabe, 
tudi za ceno administrativnih ukrepov. Neprijetno bo mešati administrativne 
ukrepe in samoupravno sporazumevanje ter dogovarjanje. O tem z vami ni treba 
razglabljati, ker to sami dobro veste. Toliko glede vlaganj v proizvodnjo. 

Na skici imate tudi prikaz porabe. V tem prikazu imamo združeno osebno 
in skupno ter splošno porabo. Opozarjam, da moramo glede na načela ustave 
imeti ravnotežje med vsemi tremi vrstami porabe. Zato je utemeljena za- 
hteva, da je treba pri delavcih obenem govoriti o osebni, skupni in splošni po- 
rabi. Družbeni dogovor je zasnovan tako, da hkrati usklajuje skupno in splošno 
porabo, vendar se mora v delovnih organizacijah, ko se govori o sredstvih 
za skupno in splošno porabo, obenem spregovoriti tudi o osebni porabi. Delavci 
se morajo zavedati, da se ob tem, če gredo večja vlaganja v skupno in splošno 
porabo, manjša prostor za čiste osebne dohodke. To je treba jasno prikazati 
takrat, ko dokazujemo prednost nekaterih nalog za skupno porabo. Ni mogoče 
zajemati sredstev od proizvodnje, temveč se mora sredstva za delitev najti 
znotraj bruto osebnih dohodkov. V sklade posegamo le za tiste dejavnosti, ki 
so neposredno vezane na proizvodnjo. O tem govori zakon o določitvi virov 
sredstev financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974. 

Skupna poraba je v skici namenoma postavljena nad osebno in celo nad 
splošno. Zakaj? Zaradi tega, ker pomeni skupna poraba vlaganja v tiste de- 
javnosti in v tiste naloge, ki naj služijo vsem. Vsakdo prispeva po svojih 
možnostih, vsakdo pa jih uporablja in izkorišča po svojih potrebah. 

Skratka skupna poraba mora imeti prednost v našem sistemu socialistične 
skupnosti, v sistemu, kjer ima vodilno vlogo Zveza komunistov. Zaradi tega 
postavljamo skupne naloge; na prvo mesto. Opredeljevanje o sredstvih za 
skupno porabo predstavlja tudi politično akcijo. 

Zatem so v skici navedene dejavnosti, ob katerih se sporazumevajo, kje 
dobiti sredstva za njihovo financiranje. 

Osem področij predstavlja področja samoupravnih interesnih skupnosti, 
deveto področje pa upravo. V sistemu dogovarjanja se nam kažejo precejšnje 
težave. Težave niso zato, ker se odločamo za sistem sporazumevanja in dogo- 
varjanja, ampak zaradi tega, ker v dosedanjem proračunskem sistemu tega 
novega sistema nismo izgrajevali v zadostni meri. 
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Iz skice je razvidno, da imamo za prva štiri področja: za otroško varstvo, 
izobraževanje, kulturo in telesno kulturo, zgrajene na občinski ravni temeljne 
interesne skupnosti. 

Zatem sledijo štiri področja, kjer tega še ni. 
Glede zaposlovanja se vidi, da je skupnost samo v regiji. Tukaj^ se pojav- 

ljajo v občinskih štabih za sporazumevanje in dogovarjanje prve težave, kajti 
zaposlovanje nima svojega sogovornika v občinskem štabu in seveda tudi ne 
nižje. Delno pokriva to vrzel gospodarska zbornica s svojo aktivnostjo, vendar 
ne v zadostni meri. Zato je nujno, da se občinski štabi povežejo s pristojno 
regionalno skupnostjo za zaposlovanje, da ta delegira, kolikor še ni, svojega 
delegata v občinski štab. Tudi tam naj se govori o problematiki zaposlovanja, 
saj je ta problematika ena ključnih in najbolj perečih v Sloveniji. 

Znanost je bila doslej zgrajena samoupravno samo na republiškem vrhu, 
in to v republiški skupnosti. Navzdol je vertikala popolnoma prazna. Ta ver- 
tikala se prav sedaj ob sporazumevanju in dogovarjanju na hitro vzpostavlja 
prek sistema gospodarske zbornice in tudi tako, da so bili znanstveniki imeno- 
vani kot predstavniki raziskovalne skupnosti, da sodelujejo v občinskih štabih. 
Prosim vas, da jih v čim večji meri vključite neposredno in takoj, ker bo 
samo to lahko prispevalo, da bo znanost mogla prikazati svoje projekte na te- 
renu, da boste tudi vi v občinah lahko neposredno spregovorili o potrebah, 
pri katerih morajo za njihovo reševanje sodelovati znanstvene kapacitete 
tudi na našem območju. 

Zdravstvo je do sedaj v sistemu viselo nekje na sredi. Vzpostavljene so 
bile regionalne interesne skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega 
varstva, nobene zasnove pa ni bilo na občinskem nivoju in komajda je bila 
neka zasnova na republiškem. Sedaj se vzpostavlja oboje. Zato je nujno, da je 
tudi v občinskih štabih udeleženo zdravstvo, in sicer tako, da se v povezavi z 
regionalnimi skupnostmi neposredno vključijo predstavniki zdravstva v ob- 
činske štabe in da se hkrati snuje tudi republiška skupnost za zdravstveno 
varstvo, ki naj posebej pokrije sistem solidarnosti na tem področju. 

Naslednja je skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je do 
sedaj izključno na republiški ravni, čeprav bi po statutu že davno morala 
imeti svojo zasnovo tudi na občinski ravni. Na občinski ravni se vzpostavljajo 
šele prvi stiki. 

Linija uprave deluje na občinski kot na republiški ravni in po potrebi 
tudi na regionalni ravni. 

Skratka težave, ki ponekod nastopajo, ne nastopajo zaradi te akcije, ampak 
zaradi dediščine proračunskega sistema, v katerem te dejavnosti še niso povsem 
samoupravno organizirane in niso še povsem zaživele. 

Sedaj bom pojasnila še samoupravno mrežo. Horizontale predstavljajo 
družbene dogovore, neprekinjene črte pa obveznosti. Imamo obvezni družbeni 
dogovor na občinskem nivoju in obvezni družbeni dogovor za vse dejavnosti 
na republiškem nivoju. 

Vmes, na ravni regiji, je črtkana črta, ki pomeni, da bo treba za zaposlo- 
vanje in za zdravstvo imeti tudi regionalne družbene dogovore, ki jih sklepamo 
samo za te dejavnosti. Vsaka občina mora imeti občinski družbeni dogovor. Ti 
družbeni dogovori morajo biti končno usklađeni z republiškim družbenim 
dogovorom. 

To so tudi sistemske pomanjkljivosti, na katere se lahko vsi, ki delamo 
v tej akciji, sklicujemo in s katerimi opravičujemo ali vsaj skušamo opravičiti 
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tudi kakšno svojo subjektivno pomanjkljivost, ki ni pogojena s tem sistemom 
in je ne bi smeli opravičevati. 

Zato bom opozorila posebej na subjektivne pomanjkljivosti. Prva je v tem, 
da v skici vrisane vertikale še ne delujejo ustrezno, kar pomeni, da ni dobrih 
povezav med temeljnimi in regionalnimi skupnostmi tam-, kjer so, in republi- 
škimi interesnimi skupnostmi. Vertikale nakazujejo obveznost, da se vzpo- 
stavijo samoupravni sporazumi. 

Temeljne skupnosti morajo vzpostaviti samoupravne sporazume z delavci 
v delovnih organizacijah in drugimi občani, ki so vezani v krajevne skupnosti. 
To je funkcija temeljnih skupnosti. 

Funkcija regionalnih in republiških skupnosti pa je, da združijo temeljne 
med seboj in da se doseže med njimi sporazum o financiranju skupnih nalog 
in sporazum o solidarnostnih programih. Opozarjam vas, da moramo oboje 
med seboj ločevati. Skupne naloge so tiste, za katere vsi združujemo sredstva 
in vsi uporabljamo te storitve. Na področju izobraževanja je to na primer 
visoko šolstvo, pa tudi srednje šolstvo'. Na področju zdravstva so to tiste naloge, 
ki jih skupno rešujemo za vso republiko. Skratka gre za sredstva, ki jih na- 
menjamo za take skupne programe. To niiso sredstva, ki se odtekajo, kakor ne- 
kateri sedaj poudarjajo: češ iz naše občine se ogromno odteka. To so združena 
sredstva za skupne naloge. 

Posebej je treba pokazati prelivanja. To so solidarnostni programi. Ta 
prelivanja morajo biti v letošnjem letu najmanj takšna, kakor v preteklem 
letu in dopolnjena za najmanj tolikšen indeks, kolikršen je tudi indeks po- 
rabe. Sredstva za prelivanje naj bi bila uveljavljena po novih kriterijih. 

Tukajle smo vas opozorili glede dolžnosti kriterijev za prelivanja po po- 
sameznih interesnih področjih. To dolžnost imajo republiške interesne skup- 
nosti v sodelovanju s temeljnimi. V petek, to je 15. 2. 1974, boste prejeli 
celoten pregled kriterijev in tudi predloge solidarnostnih programov, kvantifici- 
rane po posameznih občinah. Pri tej kvantifikaciji seveda ne moremo čez noč 
preiti na druge kriterije, ker bi to lahko> v nekaterih občinah pomenilo hude 
težave. Zato smo predlagali takle sistem: 

Vsaka občina, ki je bila dotirana, mora dobiti nominalno najmanj toliko 
sredstev kot v letu 1973. Ob novih kriterijih naj razliko med 100 in 119 in- 
teresne skupnosti skušajo deliti po novih kriterijih za solidarnost, ki jih sedaj 
ponekod šele vzpostavljajo*. To pomeni, da bodo občine morale temeljito so- 
delovati tudi pri opredelitvah solidarnostnih kriterijev v okviru interesnih skup- 
nosti in poskrbeti, da se odpravijo vzroki za hudo kritiko, ki je bila vsako 
leto usmerjena na solidarnostni sistem. To je potrebno doseči s sodelovanjem 
občin in interesnih skupnosti in z iskanjem takih rešitev, ki bodo končno 
odpravile vsaj glavne razloge za kritiko. 

Te vertikalne povezanosti med skupnostmi v zadnjem času ponekod že 
dokaj dobro delujejo, ponekod so pa še zelo pomanjkljive. Vsako interesno 
področje nosi polno odgovornost za te povezave, kar sicer izhaja iz ustave. Vsi 
delavci na posameznih področjih, ki nosijo akcijo, so tudi v celoti odgovorni, 
da se tak sistem vzpostavi in da se kljub težavam in pomanjkljivostim stanje 
v primerjavi z letom 1973 bistveno izboljša. 

Planiranje je naslednja naloga, o kateri moramo še posebej spregovoriti. 
Večina občinskih štabov zahteva, da se predložijo planske predpostavke delitve. 
To je terjal tudi ekonomski svet izvršnega sveta.. To" je bilo poudarjeno tudi 
v razpravi na seji republiškega zbora in v razpravah na sejah posameznih 
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odborov enotnega zbora. Zato so planske globalne postavke pripravljene. Vsem 
predsednikom občinskih štabov jih bomo posredovali na seji 15. februarja, po- 
tem ko jih bodo koordinacijska komisija izvršnega sveta za gospodarstvo in 
drugi organi izvršnega sveta obravnavali v četrtek. V četrtek popoldne, dne 
14. 2. pa bo to na svoji seji obravnaval tudi izvršni svet. Prejeli boste torej 
planske globalne postavke delitve za posamezna področja. Ze danes poudar- 
jam, da bodo to le planske postavke in republiška povprečja. To sta dve 
osnovni izhodišči, ki ju bo treba upoštevati, ko bo šlo za konkretno delitev. 
Republiška poprečja bodo v skladu z resolucijo o družbenoekonomski politiki. 
V teh točkah ne sme biti odstopanj. Resolucijo smo sprejeli. Spremembe ali 
odstope od resolucije lahko sprejme samo skupščina. Seveda morajo to biti 
le utemeljene zahteve. Planirati moramo v sklopu stališč resolucije. Če bodo 
ugotovljena neskladja, jih bomo morali usklajevati v okviru skupščine. 

Na drugi strani je potrebno obravnavati še notranjo delitev po posameznih 
področjih. Pri notranji delitvi pa v praksi lahko pride do odstopanj tudi v 
globalnih poprečjih v merilu Slovenije. Delitev znotraj posameznih vrst porabe 
mora biti takšna, za kakršno se bodo opredelilil delavci, potem ko bodo revi- 
dirah programe, ki jih bodo predložile interesne skupnosti. Morda se bodo 
delavci odločali za politiko delitve, ki jo postavljajo predlagani republiški 
proporci, ah pa ne1. Tam, kjer bodo odstopanja, bomo morali analizirati delitev 
na posamezne nosilce porabe. Ce bodo bistvena odstopanja, bo treba tudi 
analizirati, zakaj je prišlo do takih odstopanj. Ce bo tako stahšče v praksi 
sprejeto-, bo treba spremeniti plan. Ce se bo pokazalo, da bodo pri taki delitvi, 
kot je predlagana, okrnjene nekatere osnovne pravice, sprejete z zakoni in 
drugimi dokumenti, bo potreben tudi družben poseg, kajti družbeni dogovori 
imajo nalogo, da se z njimi izvede usklajevanje. 

Predlagana globalna razmerja so planska in so dana le zaradi orientacije. 
Obvezujejo nas glede višine porabe, ne obvezujejo pa nas glede delitve porabe 
na posamezne dejavnosti. Ta delitev se lahko v okviru posameznih občin 
razlikuje. V okviru posameznih občin se višina porabe lahko razlikuje samo 
v globalu, na koncu pa moramo biti usklađeni tako v planiranem družbenem 
proizvodu, kakor tudi v globalni planirani skupni in splošni porabi. 

Pripravljamo tudi analitske pokazatelje v posebnih tabelah, v katerih bo 
prikazana kvantifikacija skupnih programov po občinah, za posamezne regio- 
nalne in republiške skupnosti, kakor tudi kvantifikacijo solidarnostnih progra- 
mov po občinah. To sta predloga, o katerih se bo treba dogovarjati in dogovoriti. 

Razen tega bodo v petek predložene tabele, v katere se bodo vpisovali 
podatki usklajevanj na ravni občin, in sicer podatki o porabi za leto 1973 in 
predlog delitve za leto 1974. 

Občinske predloge globalnih bilanc, skupaj s predlogi družbenih dogovorov 
po občinah, bo moral analizirati republiški štab. Na osnovi občinskih predlogov 
bo moral pripraviti republiško globalno bilanco. Primerjati bo treba planirano 
republiško globalno bilanco s predlagano globalno bilanco, ki bo šla iz baze 
navzgor. Tak postopek je v skladu z novim sistemom planiranja. Planirane in 
predlagane predpostavke bomo primerjali in ugotovili, kako so usklađene. Pri 
tem bomo ugotovili, ali so zagotovljene osnove politike, ki jih terja skupščina 
v resoluciji. Kjer bo potrebno, bomo delitev še med seboj usklajevali. Končno 
bomo izdelali predlog usklađene globalne bilance, ki jo bomo predložili skupščini 
v potrditev, skupaj s predlogom družbenega dogovora. 



346 Zasedanje delegatov občin 

Glede rokov smo upali, da bomo končali akcijo do konca februarja 1974. 
Sedaj smo zamudili za 14 dni. En teden od te zamude bo treba nadomestiti, za 
en teden pa akcijo lahko v skrajnem primeru podaljšamo. Zato predlagamo 
naslednje roke: v petek 15. 2. 1974 bomo predsednikom občinskih štabov izročili 
vsa bilančna gradiva, kakor tudi vsa gradiva glede solidarnostnih in skupnih 
programov, njihovih kriterijev in kvantifikacij. Zatem boste imeli v občinah 
na razpolago 10 dni za usklajevanje in pripravo globalnih predlogov občinskih 
kvantifikacij, to je do 25. februarja. Potem bo še 9 dni za sodelovanje občinskih 
in republiških štabov pri sestavi usklađene republiške globalne bilance, kar 
naj bi bilo predvidoma končano do 6. marca. V teh 20 dneh bo treba vzporedno 
pripraviti tudi predloge občinskih družbenih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov ter predlog republiškega družbenega dogovora. 6. marca bi te predloge 
morali predložiti v obravnavo izvršnemu svetu in ostalim nosilcem akcije na 
ravni republike, v občinah pa občinskim skupščinam in drugim nosilcem akcije. 
V drugi polovici marca naj bi predloge obravnavali vsi nosilci porabe na sejah 
svojih najvišjih organov, torej občinske skupščine, skupščine interesnih skup- 
nosti in tudi republiške skupščine, ter ostali nosilci dogovarjanja. To so socia- 
listična zveza, sindikati, gospodarska zbornica in drugi. Prav tako bi v tem času, 
to je najpozneje do konca marca, morali imeti v primerih, kjer ne bi prišlo do 
soglasja, pripravljene občinske odloke in zakonske posege. 

Izvršni svet bo predlagal zakonske posege takrat, kadar ne bodo usklađeni 
osnovni skupni programi in kadar bi taki programi grozili, da se bo z njimi 
porušila solidarnost. Upamo, da taki zakonski posegi ne bodo nujni, ker bi bil 
zelo slab izpit za celoten postopek samoupravnega sporazumevanja in dogovar- 
janja, če bi pri tem začeli odpovedati mehanizmi medsebojne vzajemnosti in 
solidarnosti. 

V tem času je nujno, da bi imele vse interesne skupnosti svoje programske 
večere. Tako imenujemo odprte posvete interesnih skupnosti za vse delavce 
in občane o programu in delu interesnih skupnosti, na katerih naj bi prikazale 
svojo dejavnost za preteklo obdobje in položile račune ter obrazložene predloge 
za leto 1974 ter poslušale tudi kritiko o svojem delu za leto 1973. To je naloga 
vseh skupnosti. Ce ta naloga še ni bila opravljena, je to potrebno storiti čimprej. 
Tam, kjer interesne skupnosti pokrivajo večja področja, bi morah imeti take 
skupne sestanke vsaj po občinah, če so občine velike, pa tudi za več krajevnih 
skupnosti skupaj. Tako bi opravili predhodno informativno in usklajevalno fazo 
z občani že v predhodnem postopku, zato bi lahko v delovnih organizacijah 
spregovoril predstavnik občinskega štaba samo o ključnih postavkah za posa- 
mezne dejavnosti. 

Interesne skupnosti so morale predložiti vsem občinskim štabom enostavno 
napisane kratke obrazložitve svojih programov. To velja tako za programe 
temeljnih kakor tudi regionalnih in republiških skupnosti. Kjer ta naloga še 
ni izvršena, je treba službe in organe skupnosti ostro kritizirati. Ta obveznost 
je bila opredeljena že v decembru 1973. Postavljena je zahteva, da vsak v tej 
akciji nosi svoj del odgovornosti, kar velja tudi za skupnosti. Pri tej akciji 
sodeluje 630 000 delavcev v Sloveniji in tudi vsi ostali občani v krajevnih 
skupnostih, kjer deluje Socialistična zveza kot nosilec. Pred tolikimi ljudmi se 
odgovornost ne bo dala prenašati na tuja ramena. Vsak od nas ima svoj del 
odgovornosti in tudi zaradi tega je bilo že v začetku sklenjeno, da akcija ne bo 
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anonimna. Vsak med nami poimensko in osebno odgovarja za svoje naloge. 
Kolektivna odgovornost je vedno in tudi to pot vsota osebnih odgovornosti. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi izčrpne obrazložitve druž- 
benega dogovora o skupni in splošni porabi tovarišice podpredsednice dr. Ale- 
ksandre Kornhauserj e ve začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima dele- 
gat iz občine Tolmin tovariš Ferdo Papič. 

F e r d o Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dajem podporo družbenemu dogovoru in prizadevanjem, da se družbeni dogovor 
realizira. Tovarišica podpredsednica izvršnega sveta nas je opozorila na nekatere 
težave. Glede na to bom z nekaterimi podatki poskušal te težave konkretno 
izraziti. 

Vsi želimo, da se ta družbeni dogovor izvede tako, da bo zagotovljena rast 
posameznih občin in da bodo usklađeni dohodki proračunov ter vseh interesnih 
skupnosti. 

2e takrat, ko smo imeli prve posvete, sem v Postojni opozoril, da moramo 
imeti nekatere kvantifikacije, da bi lahko ugotovili, v kakšen položaj lahko 
pride posamezna družbena skupnost. S sistemom, ki se uvaja, prihajajo nekatere 
občine v popolnoma drugačen položaj, kot so ga imele doslej, in je vprašanje, 
ali so realne tako nagle in skokovite spremembe. To vprašanje postavljamo 
tisti, ki že nekaj let delamo v občinah, ki smo tak sistem gradili. Iz tega sistema 
smo doslej tudi izhajali. 

V naši občini smo štab pravočasno formirali. Imeli smo tudi sestanke štaba. 
Na žalost nismo imeli kvantifikacij. Ni bilo podatkov o tem, za koliko se bo 
gospodarstvo bremenilo. Zaradi tega nismo mogli nadaljevati dela. Kljub temu 
imamo pripravljene vse programe. Programi skupnosti so izredno ambiciozni in 
zaradi tega seveda zahtevajo tudi precej denarja. To predvsem velja za tiste 
občine, ki so v preteklosti zagotavljale malo sredstev iz proračunov za temeljno 
kulturno in za telesnokulturno skupnost in za nekatere druge skupnosti. 

V okviru republike dogovorjena poprečna stopnja 0,79 pomeni za občino 
Tolmin, da mora zagotoviti za 183 % več sredstev kakor v letu 1973 za kulturno 
skupnost. 

Tudi temeljna skupnost za telesno kulturo je doslej iz posebnega samo- 
upravnega sklada ali pa so se temeljne organizacije združenega dela oziroma 
organizacije združenega dela dogovorile, da so same financirale to dejavnost. 
Tako 0,54% predstavlja nasproti lanskemu letu 546 % več sredstev. Temeljni 
skupnosti otroškega varstva je potrebno zagotoviti za 118 ®/o več sredstev, skup- 
nosti za zaposlovanje za 31 "/o več, skupnosti pokojninsko-invalidskega zavaro- 
vanja za 27'% več. Na koncu je seveda še izobraževanje. 

Ponovno poudarjam, da dokler občine niso imele dokončne številke, tudi 
proračunov niso mogle sprejeti. Prvi program, ki ga je predložila temeljna 
izobraževalna skupnost, je bil realen, saj je zahteval le za 23 % več sredstev. 
Zadnje podatke o njihovi zahtevi sem dobil v petek na seji koordinacijske 
komisije le s težavo. Ne vem, če danes ti podatki še držijo. Zato prosim, da mi 
oprostite, če so se medtem podatki že spremenili. Vprašal sem se, kako bomo 
to izvedli. 
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Izdelani sta dve varianti. Po eni varianti je predvideno, da,temeljne izobra- 
ževalne skupnosti oziroma občinski štabi svoja sredstva usmerjajo različno 
glede na posamezno območje. Za tiste skupnosti, ki so bile dopolnjevane, je 
predvidena najvišja stopnja, in sicer od neto osebnega dohodka 10,11 %, v 
našem primeru celo 10,27 %• Za osebne dohodke je za republiko predvidena 
v poprečju 20 fl/o rast. To po-meni, da bi tolminsko območje v letošnjem letu 
potrebovalo za financiranje izobraževanja milijardo 749 tisoč S din. V letu 1973 
je znašal prispevek za šolstvo 822 milijonov S din. V primerjavi z lanskim 
letom je bila občina udeležena pri tem s 55"/», dopolnjevana pa s 45 %. S tem 
predlogom pa se spreminja ta odnos v 22 % sredstev od republike in kar 78 % 
naj zagotovi občina. 

Pripominjam, da je celoten občinski proračun v letu 1973 znašal le eno 
milijardo in pol S din. Na ta način je razlika, ki naj bi jo zagotovila občina v 
letu 1974, kar 1,4 milijarde S din. Vprašujem, kako bomo to izvedli. S tem 
primerom sem dokazal, da je solidarnost popolnoma drugačna. Tovarišica Korn- 
hauserjeva nam je zagotavljala, da se bo upoštevala potrošnja iz leta 1973 in 
predvideni porast porabe v letu 1974. Novi program za temeljne izobraževalne 
skupnosti pa ni pripravljen po tem izhodišču, saj so zahteve za 42 % večjo 
porabo. Iz tega izhajajo tudi težave, da naj bi republika iz solidarnostnih sred- 
stev zagotovila 498 milijonov din. To je dosti manj, kot je bilo predvideno. 
Kolikor sem gledal podatke tudi za ostale občine (na primer za Ormož in 
nekatere druge), je predvideno povsod manj sredstev. Na podlagi obvestila o 
ekspozeju, ki ga je danes dala tovarišica Kornhauser, verjetno te številke ne 
držijo več. Na ta način pride do velikih razlik v obremenitvi gospodarstva 
in delovnih ljudi. Ce seštejemo vse predvidene prispevke in davke, ne bo le za 
27 o/o večja poraba, ampak bo večja za 34 ali 35 %>. Na ta način se bodo morala 
zagotoviti iz osebnih dohodkov delavcev in dohodka TOZD znatno večja sredstva 
kakor v letu 1973. 

Predlagam, da smo glede teh vprašanj res bolj realni, saj se stopnja solidar- 
nosti ne more čez noč spremeniti. Vprašanje je, kdo je odgovoren in kako smo 
se dogovorih za take spremembe. Ah se zavedamo tega, da lahko delimo le, 
kolikor je dolga »špaga«, in da je toliko tudi muzike? Glede občinskih prora- 
čunov govorim v imenu 10 primorskih občin. Do sedaj je skupnost slovenskih 
občin zbrala le kvantifikacije. Rečeno je, da se bomo dogovorili na podlagi teh 
kvantifikacij. 

Mislim, da bi moral biti republiški proračun vsaj v prehodnem obdobju 
še pomemben. Ne vem, ali bo 16. člen osnutka družbenega dogovora, ki je zelo 
lepo napisan, doživel kakšne spremembe. To omenjam glede na dejstva, da smo 
na sestanku predstavnikov vseh območij ugotovili, da na številnih področjih 
primanjkuje sredstev. Ni jasno, kdo naj to krije. Poznamo sistem zagotavljanja 
sredstev za manj razvita območja in ostale probleme. Del sredstev se mora 
zbirati centralizirano, ker se je zelo težko direktno dogovarjati s sosednimi 
razvitimi občinami. Veliko vprašanje je, ali bi dobili sredstva od njih v višini 
50 ali 100 milijonov na podlagi solidarnosti. Podpiram stališče, da mora biti 
sistem urejen tako, da se to rešuje globalno. Strinjam se z uvodnimi besedami 
tovarišice podpredsednice, da se bodo ta vprašanja, ko bomo imeli v rokah 
kvantifikacije, razjasnila, da bomo prišli na realna tla. Nekatere interesne 
skupnosti so mislile, da je sedaj pred njimi vreča brez dna, da je čas, da se 
zajame z veliko žlico kljub temu, da so bih opozorjeni, naj bodo realni. Njihove 



43. zasedanje 349 

številke, namesto da bi bile iz dneva v dan nižje in v okviru možnosti, se vedno 
povečujejo. Tako nas seveda v občinskih štabih postavljajo v izredno težak 
položaj. 

Glede osnutka družbenega dogovora mislim, da bi bil tudi za izvršni svet 
potreben poseben člen. Nisem zadovoljen s tem, da bi bilo samo napisano, da 
bo deloval v skladu s tem družbenim dogovorom. Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije ima vlogo pobudnika celotne akcije, njenega spremljanja, izvajanja 
in usklajevanja. Mislim, da bo treba oblikovati tako kot za vse ostale podpisnice 
tudi za izvršni svet poseben člen. V tem členu naj se napiše, da je odgovoren, da 
se ta akcija izpelje in da je tudi njen osnovni nosilec. 

Smo nekoliko v zamudi kljub temu, da imamo sicer pripravljeno vse 
potrebno. Ce bodo kvantifikacije in predlogi interesnih skupnosti realni, bomo 
to dogovarjanje lahko izvedli uspešno. Ce tega ne bo, se bojim* da ne bo 
uspešno, ne toliko po naši krivdi, ker smo vsi pripravljeni delati. Pri tem pa 
mislim, da morajo biti za to obvezna za vse dejavnike izhodišča, ki jih je 
povedala tovarišica podpredsednica izvršnega sveta. 

Pri obravnavi izhodišč za sestavo republiškega proračuna se nisem oglasil, 
predvsem zaradi tega ne, ker bo morala biti verjetno v prihodnjem obdobju 
vloga republiškega proračuna še precej pomembna, da bi lahko izvedli soli- 
darnost. Verjetno se bodo že v naslednjem letu ta vprašanja uredila drugače, 
tako da njegova vloga ne bo več potrebna. Zato mislim, da bo republiški 
proračun moral biti na isti ravni z občinskimi, to je za okoli 16 % višji od 
proračuna v letu 1973. Predlagam, da se poiščejo vse skupne možnosti za 
reševanje teh vprašanj, tako pri republiškem proračunu kot tudi na ravni 
posameznih občin. 

Zavedamo se odgovornosti, vendar želimo, da to akcijo čimprej izvedemo. 
Tisti, ki so v njej neodgovorno ravnali, naj odgovarjajo. Hvala. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Naprej prosim. Kdo 
želi besedo? Besedo ima delegat iz mesta Ljubljana tovariš Zvonimir Bohte. 

Zvonimir Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V svojem izvajanju bom najprej navedel pripombo k 9. členu osnutka 

družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev 
za skupno in splošno porabo v letu 1974. 

Samoupravno sporazumevanje in usklajevanje proramov poteka za vsako 
samoupravno področje posebej. Usklajevanje je po eni strani vsebinsko, po 
drugi strani pa ima tudi povsem materialno-finančni značaj. Samoupravni 
sporazumi morajo obsegati med drugim vire in obseg sredstev, osnove in 
merila, po> katerih bodo> delovni ljudje združevali sredstva za posamezne 
samoupravne interesne skupnosti in za solidarno pokrivanje potreb na tem 
področju. Ker poteka akcija oblikovanja programov, vrednotenja in zlasti 
usklajevanja po vertikalni liniji, bodo samoupravne interesne skupnosti, ko 
bo usklajevanje končano, predložile rezultate te akcije, to je tišino sredstev, 
ki naj jih delovni ljudje v občini, regiji ali. republiki združijo za uresničitev 
tega uskladenega programa. Tak program vsebuje tudi element solidarnosti. 

Vsa področja, ki so usklađena po vertikalni liniji, se bodo srečala v temeljni 
družbenopolitični skupnosti in v temeljnih organizacijah združenega dela s 
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potrebo sočasnega usklajevanja osebne, skupne in splošne porabe. V tej fazi 
akcije pa ne gre več za vsebinsko usklajevanje. To bo izvršeno v fazi sezna- 
njanja delovnih ljudi s programi, temveč za soočenje možnosti temeljnih 
organizacij združenega dela, drugih asociacij, občanov in delovnih ljudi s 
ceno vseh sprejetih programov. Pri tem bo morala družbenopolitična skupnost 
izpeljati svoje naloge usklajevalca osebne, skupne in splošne porabe. Mogoče 
je, da na ravni družbenopolitične skupnosti skupna cena ponujenih in tudi 
sprejetih programov, skupno s solidarnostjo in vzajemnostjo, presega finančne 
sposobnosti temeljne organizacije združenega dela in delovnih ljudi, da izločijo 
za te namene potrebna sredstva. Ce bi bila taka ugotovitev utemeljena, bi bilo 
za uskladitev potrebno na enem ah več področjih doseči zmanjšanje programa 
oziroma njegovo prilagoditev finančnim možnostim. 

Če to ne bi bilo izvedljivo, bi morali program zmanjšati. Ta zahtevek se 
lahko pojavi v tisti občini, ki se bo opredelila za zmanjšanje določene dejav- 
nosti, medtem ko bo druga občina v podobni situaciji predlagala rešitev s 
selekcijo programov na drugem področju. Različna opredelitev, po našem 
mnenju, posega v celoten že izveden postopek samoupravnega sporazumevanja 
in zahteva ponoven postopek, do. končne uskladitve. 

Taki primeri so teoretično možni, v praktični izvedbi akcije pa jih je treba 
pričakovati. Zato je horizontalno usklajevanje vprašljivo. Menimo, da ob dejstvu, 
da se samoupravna področja stikajo na določenem zaokroženem območju in 
pokrivajo iz bruto osebnega dohodka ali dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki mora skrbeti za primerno raven osebne porabe in lastne repro- 
duktivne sposobnosti, ni mogoče v vnaprej določenem roku uspešno končati 
družbenega dogovarjanja in zagotoviti usklađenost vseh treh oblik porabe 
v horizontali. Ta pripomba k 9. členu osnutka družbenega dogovora naj se 
obravnava kot prispevek za morebitno izboljšanje besedila osnutka. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Naprej prosim! Kdo želi besedo? 
Kdo še želi razpravljati ali postaviti kakšno vprašanje? Ali lahko z razpravo 
sklenemo? Besedo ima podpredsednica izvršnega sveta tovarišica Kornhauser- 
jeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariši delegati! Odgovoriti mo- 
ram na postavljena vprašanja. Nisem presenečena, da ni obširjnejše razprave, 
saj smo o tem govorili že na tolikih sestankih, da bi bilo čudno, če bi bilo 
več razprave. 

Besede tovariša Papiča so zelo utemeljene. Mislim, da je povedal to, kar 
sicer večina poudarja. Podpira akcijo, vendar moramo prej rešiti še celo vrsto 
vprašanj, za katere pa bi trdila, da niso posledica sporazumevanja in dogo- 
varjanja, ampak le dediščina starega sistema, v katerem nismo rešili osnovnih 
postavk glede solidarnostnega sistema. Ta solidarnost je bila postavljena do 
sedaj bolj delitveno kakor sistematsko in je bolj gasila, kakor odpravljala 
vzroke, ki vedno znova terjajo solidarnost. Vsem je jasno, da moramo iskati tak 
sistem solidarnosti, ki bo uveljavljal na določenem območju take pogoje, da 
postopoma solidarnost za financiranje osnovnih vprašanj ne bo več potrebna. 
Potrebnih bo še veliko skupnih sredstev, vendar le za celoten razvoj območja. 
K temu morajo prispevati tudi družbene dejavnosti. 



43. zasedanje 351 

Najprej bi povedala še nekaj besed glede težav. Pri interesnih skupnostih 
vertikalne povezave še ne funkcionirajo tako, kot bi morale. To se nanaša tako 
na delovanje kakor tudi na kvantifikacije. Res je, da je skoraj na vseh področjih 
prišlo do velikih zahtev. To sem označila kot proračunsko licitiranje in navijanje. 
Nekatere skupnosti mislijo1, da je sedaj trenutek, ko je treba uveljaviti sicer 
marsikdaj utemeljene zahteve, ki v preteklosti niso mogle biti uresničene. 

Do neke meje moramo to sprejeti. Morda smo v preteklosti kdaj zapostavili 
kakšno bistveno nalogo, ki bi jo morali rešiti. Vedno je bilo izhodišče poraba 
v preteklem letu, za naloge v prihodnjem letu pa so se sredstva le dodajala. 
Letos moramo pogledati vse naloge. Zaradi tega je treba predloge interesnih 
skupnosti obravnavati, da se tako izrazim, kot jedilni list. Znano je, da v 
nobeni restavraciji vsega ne pojemo, ampak le tisto, kar si lahko privoščimo 
in kar bi predvsem radi. Tako je treba obravnavati tudi predloge skupnosti. 
Razumljivo je, da morajo imeti prednost zakonske obveznosti. Ko so te pokrite, 
potem se lahko pogovarjamo, kaj bi še lahko financirah po prioritetnem 
vrstnem redu, ob upoštevanju sredstev, ki jih za to še imamo. Zaradi tega je 
treba gledati na predloge interesnih skupnosti kot na predloge, o katerih je 
treba še spregovoriti in jih uskladiti v občinskih štabih, preden gremo pred 
delavce. Seveda bo potrebno delavcem razložiti, katerim nalogam je bila dana 
prednost, kaj pa je bilo odklonjeno. Predstavniki občinskega štaba morajo 
povedati, zakaj so se določene naloge morale odkloniti. Delavci lahko spreme- 
nijo predloge štaba in lahko rečejo: To, kar ste vi odklonili, zelo potrebujemo. 
Pripravljeni smo dati še nekaj več iz osebnega dohodka, da se to uresniči. To 
pravico imajo. Delovna organizacija ima tudi pravico na primer, da bo za 
poklicno izobraževanje delavcev, ki je neobhodno potrebno za povečanje njene 
produktivnosti, namenila iz skladov za razširjeno reprodukcijo še dodatna 
sredstva. Tudi vlaganja v kadre so del razširjene reprodukcije, ker so vezana 
na neposredno proizvodnjo in produktivnost dela. 

Skratka, fronte dogovarjanja so odprte in jih ne smemo vnaprej zapirati. 
Delavci imajo polno pravico, da odločajo in da prerazporejajo sredstva v okviru 
bruto osebnih dohodkov in vsi skupaj v okviru delovne organizacije za tiste 
naloge, ki večajo produktivnost. Ponavljam^ produktivnost niso samo vlaganja 
v opremo in tržišče, ampak tudi v kadre in v proizvodne postopke. 

Ne branim interesnih skupnosti. Na koncu jih bom celo ostro kritizirala 
za tisto, kar res ni v redu. Vendar je tudi res, da pri izračunavanju indeksov 
velikokrat ne upoštevamo osnov. Morda so neke dejavnosti dobivale do sedaj 
sredstva iz različnih virov. To je ravno primer telesne kulture. Ko računamo 
indeks, pa upoštevamo samo sredstva, ki so bila iz proračuna. To ni prav, ker je 
tudi doslej bila poraba iz različnih virov bistveno večja. Kot osnovo je treba 
vzeti vse tiste vire, ki so bili dogovorjeni za osnovno dejavnost. Seveda se je 
treba pri osnovi izogibati takim nepravilnostim, da bi se na primer enkratna 
dotacija iz nekega vira prenesla na redne obvezne vire. Treba je pogledati, 
kateri vir sredstev je tudi doslej sodil v bolj ali manj stalno osnovo in le tak 
vir tudi upoštevati. Enkratne akcije bodo ostale tudi v bodoče. Upam, da to ne 
bo samo za nogomet, ampak še za katero drugo dejavnost. 

Indeksi morajo priti v realne okvire. Ce okviri niso realni, potem je treba 
pač kritizirati tiste, ki planirajo. Kajti prihajati po tako korigiranih osnovah 
na dan z indeksi 150, 160, 200 ali celo 300, je ne samo naivno, ker je jasno, da se 
to ne da uresničiti, ampak tudi neodgovorno. Taki postopki motijo, da ne rečemo 
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ogrožajo sporazumevanje in dogovarjanje in so voda na mlin tistim nasprot- 
nikom sporazumevanja in dogovarjanja, ki neprestano zahtevajo administra- 
tivne posege. Ti menijo, da sporazumevanje in dogovarjanje vodi v anarhijo-. 
To ni res, kar vam lahko dokažem na podlagi dokazov iz preteklega leta. 
Tedaj ste vsi podpisali družbeni dogovor, ki je bil prvi akt s tolikšnimi 
finančnimi posledicami. Do tedaj nismo imeli še nobenega akta s tolikšnimi 
finančnimi posledicami, saj je šlo za delitev tretjine celotnega ustvarjenega 
proizvoda. Ta dogovor je bil sprejet soglasno. Podpisale so ga vse občine, vse 
interesne skupnosti in vsi drugi nosilci. Njegovo izvajanje pa . je spremljala 
služba družbenega knjigovodstva. 

Sistem sporazumevanja in dogovarjanja je mnogo globlji in nam nalaga 
več dela kakor zakon. Za zakon potrebujemo večino, za sporazum in dogovor 
pa 100-odstotno soglasje. Določbe dogovora lahko prilagodimo potrebam in 
možnostim vsakega območja in dejavnosti. Pri tem morajo interesne skupnosti 
disciplinirano ravnati. Ce ne, potem je to le zaradi tega, ker niso ustavno 
zasnovane, ker se v njih pretirano sliši glas delavcev, ki so izvajalci v tej 
dejavnosti, in mnogo premalo glas uporabnikov. Delegati uporabnikov v skup- 
nosti bi morali bolj aktivno sodelovati, saj so številčno dovolj zastopani. Ce 
bi se glas delegatov uporabnikov v skupnpsti bolj slišal, potem bi že sami 
opozorili, da se plani s predvideno 150, 220 ali 300 % rastjo ne smejo postavljati, 
ker so preprosto neuresničljivi. Ce bo dosežen indeks 123 za družbeni proizvod, 
ie jasno, da četudi vse porabimo, indeks porabe ne more biti večji v globalu 
kot 123. To je tisto, kar moramo od delegatov uporabnikov odločno zahtevati. 
To sedaj v republiškem štabu zahtevamo. Prosimo vse vas, da enako zahtevate 
v občinskih štabih in da opozarjate na odgovornost. Ko sem prej govorila o 
odgovornosti, sem mislila predvsem na odgovornost vseh, ki delajo po vertikalah. 

Drugo je vprašanje solidarnosti. Take spremembe, o katerih je govoril 
tovariš Papič, sploh niso možne. Postavili smo izhodišče, da se vsaki dejavnosti 
zagotovijo sredstva nominalno najmanj na nivoju preteklega leta, to je najmanj 
indeks 100. Razlika med indeksi 100 do 115 ali 120, kolikor bo pač določeni 
dejavnosti zagotovljeno, naj se deli po novih kriterijih. Pri tem lahko ena občina 
dobi več ali manj od druge. Kriteriji delitve morajo biti taki, da pospešijo 
razvoj območja. Ce so bili predlogi pripravljeni, tako kot je govoril tovariš 
Papič, so bili pripravljeni neodgovorno in niso v skladu s celotno zasnovo. 
Glede solidarnosti je bilo postavljeno in kvantitativno opredeljeno od vsega 
začetka jasno stališče. 

Za solidarnost proračunov teče dogovor v okviru slovenskih občin. To 
je tudi pravo mesto-. Zavedati se moramo-, da so republiška sredstva le tista, 
ki jih združujemo-. Republika nima lastnih virov za solidarnost. Vsa sredstva 
prihajajo od delavcev, v delovnih organizacijah in se združujejo na različnih 
ravneh. V okviru republike se je treba dogovoriti, kaj naj se združuje na 
republiški ravni. Za solidarnost med občinami je najbolj ustrezno, da se dogo- 
vorimo za tak sistem v skupnosti občin. Sistem mora biti tak, da bodo nekateri 
prispevali za to, da se lahko intervenira na drugih področjih. Seveda je naivno 
in neodgovorno zahtevati, da vsi nekaj dobijo, kajti kje je tisti, ki bo za to 
prispeval! 

Za solidarnost je treba postaviti kriterije. Teh kriterijev letos ne bomo 
mogli v celoti izdelati, vendar jih lahko sistemsko ustavno pripravljamo. 
Moramo se zavedati, da je solidarnost med najpomembnejšimi principi socia- 
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lizma. Solidarnostne zahteve moramo pokriti, kar je pa nad njimi, je stvar 
porabe in odločitev vsake posamezne občine, ki kot širša družbenopolitična 
skupnost združuje tudi interese samoupravnih interesnih skupnosti. 

Glede izvajanj tovariša Bohteta menim, da mora družbenopolitična skupnost 
biti usklajevalec, da je to njena osnovna dolžnost tudi po ustavi. Tako uskla- 
janje bo nujno. Popolnoma pravilno nas je opozoril, kaj moramo pričakovati. 
Za to smo rezervirali določen čas usklajanja. Najprej se mora usklajevati v 
okviru občin, republiški štab bo usklajeval delitev med občinami in republiko. 
Preden bo dogovor podpisan, morajo biti te uskladitve že izvedene. Za obvez- 
nosti v okviru regij in republik se je treba neposredno dogovarjati že v postopku. 
Zato morajo sodelovati v neposrednem dogovarjanju temeljne skupnosti in 
predstavniki regionalnih in republiških skupnosti. Te vertikalne povezave se 
morajo uskladiti v postopku dogovarjanja. 

Nujno je, da bomo zaščitili skupne programe in solidarnost. Ne sme se 
zgoditi, da bi vsak rekel: tisto, kar imamo doma, bomo pokrili, kar je združeno, 
nas ne briga in naj koga drugega boli glava za to. 

Strinjam se s tem, da bomo morali osnutek dogovora precej izpopolniti. 
Če se primerja lanski dogovor z letošnjim osnutkom, se lahko ugotovi, da je 
že neprimerno boljši. Od vseh dejavnikov, ki zelo učinkovito in tudi angažirano 
sodelujejo v vsej akciji, smo dobili toliko predlogov in pripomb, da bo predlog 
dogovora bistveno izboljšan. V tej smeri bomo upoštevali tudi vaše današnje 
pripombe. 

Ker smo bili tako kritični, imamo za konec pravico tudi do priznanj. Prizna- 
nje se lahko da tistim občinam, ki so začele široko akcijo, ki so doslej že izredno 
veliko naredile. S svojimi izkušnjami dejansko vplivajo na ugoden potek 
celotne akcije. V skupščini smo že zadnjič posebej poudarili celjsko področje. 
Moram povedati, da smo čez dva dni nato po telefonu dobili tudi kritiko, 
zakaj nismo pohvalili še drugih. Moram povedati, da akcija tudi na obalnem 
področju zelo lepo napreduje, podobno tudi v Kamniku, Ilirski Bistrici in še 
v ceh vrsti občin. Ne bi jih kazalo sedaj posebej naštevati, ker analiza te akcije 
še ni končana. Prav je, da damo priznanje občinam kot širšim družbenopoli- 
tičnim skupnostim. Lahko rečemo, da se nobena občina ni zaprla tako, da bi 
skrbela le za proračunsko financiranje in da bi prepustila skrb za financiranje 
družbenih dejavnosti samoupravnim interesnim skupnostim. Vse so prevzele 
celotno odgovornost in novo ustavno vlogo usklajevalca vseh interesov. Te 
mesece bo še veliko dela in težav. Upam, da bo akcija uspešno končana in 
da bo predstavljala za nas dragoceno šolo za leto 1975, ker bomo morali 
postopek začeti že junija, tako kot to delajo tudi v številnih drugih državah. 
Do decembra 1974 bomo akcijo morah že končati. 

Zaradi tega se bomo lahko oddahnili samo za dva meseca. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Sedaj nam še ostane, 
da se dogovorimo o oblikovanju stališč in mnenj. 

Predlagam, ker je ta točka resnično izrednega pomena, da vse gradivo, to 
je uvodno besedo in odgovor podpredsednice izvršnega sveta in razpravo obeh 
delegatov posredujemo vsem občinskim skupščinam. Tako boste razpolagali 
z vsem gradivom o akcijah, ki so jih pripravili štabi v občinskih skupščinah 
kot tudi družbenopolitičnih organizacijah. Prav tako predlagam, da stališče 
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tovariša Papiča in Bohteta pošljemo republiškemu štabu in vsem dejavnikom 
na ravni republike. 

Se strinjate s takim stališčem? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem smo dnevni red izčrpali. 
Na koncu bi vas še opozoril, da smo vam predložili najnovejše podatke 

o strukturi potrebnih in zbranih sredstev po občinah za gradnjo spominskega 
doma borcev narodnoosvobodilne vojske in mladine Jugoslavije v Kumrovcu. 
Prosimo vas, da te najnovejše podatke, ki nam jih je posredoval odbor pri 
republiškem odboru Zveze borcev NOV, posredujete v vaših občinah pristojnim 
forumom, zlasti občinskim skupščinam in vsem družbenopolitičnim organiza- 
cijam, da bi akcija zbiranja sredstev uspešneje potekala. 

S tem končujem 43. zasedanje delegatov občin ter se vam zahvaljujem za 
udeležbo in razpravo. 

Overitelja zapisnika prosim, da počakata v dvorani. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.15.) 



ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 

44. zasedanje 

(22. februarja 1974) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
občin začenjam 44. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga 
je sklical predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke "VTl. 
ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem ter obsega 
naslednje točke: 

1. predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti; 

2. predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejav- 
nostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine Socialistične republike 
Slovenije; 

3. predlog zakona o evidenci volilne pravice; 
4. predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične repu- 

blike Slovenije; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli in 
6. osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti želez- 

niškega prometa. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljana so bili na današnje 

zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiv za današnjo razpravo, 
to so predstavniki izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sekre- 
tariata za pravosodje in občo upravo, republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo in republiškega sekretariata za gospodarstvo ter predstavniki matič- 
nih odborov pristojnih zborov in člani predsedstva naše skupščine. Ker še 
nimam vseh podatkov, bomo navzočnost delegatov ugotovili ob koncu razprave 
po 1. točki dnevnega reda. 

V smislu 12. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja dele- 
gatov občin predlagam, da izmed sebe izvolite dva overitelja zapisnika. Ima kdo 
konkreten predlog? Če ne, predlagam, da izvolimo overitelja kar po abecednem 
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redu občin, torej delegata občine Ljubljana-Moste-Polje in Ljubljana-Šiška, 
tovariša Albina Mahkovca in Mirka Damjana. Se strinjate s tem predlogom? 
(Da.) Ugotavljam, da sta za 44. zasedanje delegatov občin soglasno izvoljena 
tovariš Albin Mahkovec — Moste-Polje in Mirko Damjan —• Ljubljana-Šiška. 

Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti. 

Predlog zakona smo vam poslali dne 18. 2. 1974. Predstavnika predlagatelja 
k tej točki in k naslednjim trem točkam dnevnega reda sta tovariš Vlado 
Klemenčič, član izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in Milan Baškovič, 
sekretar sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo. 

Skupno obrazložitev k vsem štirim zakonskim predlogom v zvezi z volit- 
vami bo dal tovariš Milan Baškovič. Prosim, tovariš Baškovič! 

Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delegati! Vsi predloženi za- 
koni s področja volilnega sistema so bili pismeno obrazloženi, zato ne potrebu- 
jejo še dodatnih podrobnih razlag. V tej uvodni besedi bi posebej opozoril 
le na temeljna izhodišča, poglavitne značilnosti in najpomembnejše rešitve, 
ki so vgrajene v zakonodajo o novem volilnem sistemu. Hkrati želim opozoriti 
na nekatere novosti in dopolnitve v primerjavi s tezami oziroma delovni- 
mi osnutki, ki so bili že poslani občinskim skupščinam. 

Predloženi zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti naj omogoči organizirano uresničevanje ustavnih 
načel o temeljih skupščinskega sistema, po katerih so delegatski odnosi osnova 
za konstituiranje in delovanje skupščin, delegacije in delegati pa oblika, v ka- 
teri so delovni ljudje in občani neposredno udeleženi pri upravljanju funkcij 
družbenopolitičnih skupnosti. Tako delovni ljudje, združeni in samoupravno 
organizirani, postajajo osnovni subjekt in nosilec — ne le samoupravljanja v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, temveč tudi celotnega 
skupščinskega sistema/Ustvarjeni so pogoji za premagovanje razdvajanja samo- 
upravne in oblastvene funkcije, ki je bilo značilno za dosedanji predstavniški 
sistem. Delegatski sistem, ki ga predloženi zakon razvija na teh ustavnih izho- 
diščih, tako uresničuje izvrševanje politične oblasti in upravljanja družbenih 
zadev kot funkcije samoupravno organiziranega združenega dela. 

Da se omogoči nova, delegatska vsebina in osnova skupščinskega sistema, 
je treba v temeljih spremeniti tradicionalni volilni sistem. Novi volilni zakon 
zato vzpostavlja take oblike aktivnosti in organiziranosti v volilnem sistemu, 
po katerih bodo izvrševale funkcije oblasti in upravljanja družbenih zadev 
izvoljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi in občanov v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah. 

Ob teh izhodiščih predloženi zakon ureja oblikovanje delegacij ter v tej 
zvezi določa, v kakšnih samoupravnih skupnostih in drugih organiziranih 
oblikah združevanja delovnih ljudi in občanov se oblikujejo delegacije. Te 
nove rešitve, naslonjene na ustavna načela, bistveno razširjajo samoupravno 
podlago, na kateri se konstituirajo in delujejo nove skupščine. Vsi delovni 
ljudje in občani so v različnih oblikah medsebojnega povezovanja vključeni 
v proces oblikovanja in delovanja delegacij. Določbe zakona o oblikovanju 
delegacij so bistvena postavka za uresničevanje delegatskih razmerij. 
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Po določbah oblikujejo delegacije delovni ljudje v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in vse ostale delovne skupnosti, ki opravljajo zadeve 
skupnega pomena za več temeljnih organizacij združenega dela. Delegacija 
se oblikuje tudi v delu temeljne organizacije združenega dela, ki je zunaj 
območja občine, v kateri je sedež te organizacije. 

Nadalje oblikujejo organizacije kmetje in obrtniki skupaj z delavci, ki 
so pri njih zaposleni. V končni predlog je prišla rešitev, ki daje pravico do 
delegacije vsem kmetom — torej tudi tistim, ki niso vključeni v združeno 
delo prek kmetijskih zadrug, obratov za kooperacijo in drugih oblik poslov- 
nega sodelovanja z organizacijami združenega dela — za kmete se po tem 
zakonu štejejo vsi aktivni kmečki proizvajalci, ki jim je delo v kmetijstvu 
osnovna dejavnost in so stari nad 15 let. 

Prav tako je v končnem besedilu izpopolnjena določba o oblikovanju 
delegacij delovnih ljudi, ki delajo v obrtni dejavnosti.. Tudi ti imajo pravico 
do delegacije ne glede na to, ali so vključeni v pogodbene organizacije ali 
v poslovno sodelovanje z organizacijami združenega dela ali pa delujejo indi- 
vidualno. Skupaj z obrtniki oblikujejo delegacije tudi pri njih zaposleni de- 
lavci. 

Svoje delegacije oblikujejo tudi delovni ljudje v delovnih skupnostih držav- 
nih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter v drugih delovnih 
skupnostih, ki niso organizirane kot organizacije združenega dela. V to> skupino 
spadajo vojaške osebe in civilne osebe v službi v oboroženih silah. Za to 
skupino delovnih ljudi zakon posebej predvideva možnost, da lahko po dve ali 
več delovnih skupnosti oblikuje skupno delegacijo. Sicer velja splošno načelo, 
da ima vsaka temeljna samoupravna organizacija oziroma skupnost svojo 
delegacijo in da se lahko povezujejo naprej delegacije v ustrezne konference. 
Naj še omenim, da so po zakonu v to skupino delovnih ljudi vključeni tudi 
odvetniki glede na to, da je po ustavi odvetništvo opredeljeno kot samostojna 
družbena služba. Način povezovanja teh skupin delovnih ljudi za oblikovanje 
skupnih delegacij se določi z aktom občinske skupščine. 

Delegacije nadalje oblikujejo občani in delovni ljudje v krajevnih skup- 
nostih kot temeljnih samoupravnih skupnostih, organiziranih na teritorialni 
podlagi. Zakon v tej zvezi postavlja pravilo, da se v vsaki krajevni skupnosti 
oblikuje ena delegacija. 

Med določbami o oblikovanju delegacij zakon konkretizira ustavno načelo, 
da pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela na področju 
izobraževanja sodelujejo tudi študentje in učenci srednjih šol. Tako je določeno, 
da imajo v delegacijah ustreznih šol študentje 1/3 članov delegacije, učenci 
srednjih šol pa V4 članov delegacije. Volilno pravico — pasivno in aktivno — 
pa imajo študentje in učenci, ki so dopolnili 18 let starosti. Ta splošna merila 
so še posebej zagotovljena na ta način, da študentje oziroma učenci srednjih 
šol sami volijo svoje delegate in ne skupaj z delavci v izobraževalnih organi- 
zacijah. 

Zakon ima še nekatere splošne določbe, ki se tičejo oblikovanja delegacij. 
Tako je med drugim določeno, da ima delegacija najmanj 5 članov in da se v 
temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti, ki nima več kot 30 delovnih 
ljudi, delegacija ne voli, pač pa opravljajo funkcijo delegacije vsi delovni 
ljudje v taki organizaciji oziroma skupnosti. Pomembna je tudi določba, po 
kateri mora sestava delegacije zagotoviti zastopanost vseh delavcev vseh 
delov delovnega procesa in ustrezati socialni sestavi temeljne samoupravne 
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organizacije oziroma skupnosti. Za uresničevanje ustavnega položaja italijanske 
in madžarske narodnosti v Sloveniji je značilna določba, po kateri morajo biti 
pripadniki teh narodnosti ustrezno zastopani v delegacijah na območju, kjer 
živijo. 

Med splošnimi določbami naj še omenim pravilo, da se člani delegacije 
volijo za 4 leta in se torej vsako 4. leto razpišejo splošne volitve delegacij. 
Poleg teh in ostalih splošnih določb, ki naj zagotovijo ustrezno oblikovanje 
ter obnavljanje delegacij in temeljna merila zaradi zagotovitve interesov 
posameznih skupin delovnih ljudi, se zakon ne spušča v podrobnejše rešitve 
glede števila članov in sestave delegacij. Vse te podrobnosti pa se urejajo 
sicer s statuti ustreznih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Vse te delegacije na podlagi združenega dela pa so le en del temeljev in 
vsebine skupščinskega sistema. Prav tako pomemben delež v skupščinskem 
sistemu imajo tudi delegacije delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družr- 
benopolitičnih organizacijah. Iz teh se formirajo družbenopolitični zbori v 
občinskih in republiški skupščini po posebnem volilnem postopku. Samo 
funkcijo delegacije pa v družbenopolitičnih organizacijah opravljajo njihova 
izvoljena telesa, ki jih določa njihov statut oziroma drug splošni akt. 

Toliko o osnovnih rešitvah, ki zadevajo temeljna vprašanja organizacij in 
njihovega oblikovanja. Vse druge določbe zakona so grajene na teh osnovah 
in predstavljajo njihovo nadaljnjo konkretizacijo ter volilne postopke in opra- 
vila. 

V postopku kandidiranja delegacije ima osrednje mesto Socialistična 
zveza delovnega ljudstva, ki je po ustavi in po tem zakonu nosilec in organi- 
zator družbenopolitične aktivnosti pri volitvah. V sodelovanju s sindikatom 
in z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami organizira in usmerja druž- 
benopolitično aktivnost, ki omogoča delovnim ljudem in občanom najširšo 
pobudo in udeležbo v celotnem procesu volitev. Kandidate za člane delegacij 
predlagajo in določajo delovni ljudje in občani v Socialistični zvezi, in to v 
njenih organizacijah oziroma v organizacijah sindikata. V ta namen organi- 
zacije Socialistične zveze oziroma sindikata sklicujejo posebne kandidacijske 
konference delovnih ljudi in občanov, na katerih se predlagajo kandidati za 
člane delegacij ter s tajnim glasovanjem določajo kandidatne liste. Razen teh in 
še nekaterih splošnih določb zakon glede samega postopka kandidiranja ne 
ureja nobenih podrobnosti. Podrobnejše določbe o kandidiranju se namreč 
določijo s pravilnikom, ki ga sprejmeta republiška konferenca Socialistične 
zveze in republiški svet Zveze sindikatov. Kandidacijski postopek je tedaj 
celovito opredeljen in mogoč le ob upoštevanju obeh aktov: volilnega zakona in 
volilnega pravilnika, ki na ta način predstavljata celoto. 

Sam postopek volitev oziroma glasovanja je v zakonu razmeroma natančno 
izdelan, vključno s sestavo in vlogo volilnih organov, organizacijo in postopkom 
na voliščih, z določbami o ugotavljanju volilnih rezutatov in z drugimi dokaj 
podobnimi normami, ki naj zagotovijo organiziran, nemoten in zakonit potek 
volitev oziroma glasovanja. 

Logična izpeljava delegatskega načela iz takoj zasnovanih in oblikovanih 
delegacij vodi do tistih delov zakona, ki urejajo delegiranje delegatov iz teh 
delegacij v ustrezne zbore občinskih oziroma republiške skupščine. Pri tem 
uveljavlja zakon take oblike oziroma možnosti izbiranja delegatov, da kar 
najbolj ohranja neposredno udeležbo delegacij v delu skupščin. Naša ustava, 
skladno z njo pa tudi zakon odklanja idejo o stalnih delegatih za zbore zdru- 
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ženega dela in zbore krajevnih skupnosti oziroma zbor občin, ampak uveljav- 
lja načelo nestalnih delegatov, ki se stalno imenujejo in izmenjujejo glede na 
naravo oziroma specifičnost vprašanj, ki se na posameznih sejah skupščinskih 
zborov obravnavajo. Ker je glede na široko zasnovano delegatsko bazo neiz- 
vedljivo, da bi vsaka delegacija pošiljala svoje delegate na zasedanje ustreznih 
zborov skupščin v občini oziroma republiki, je v zakonu napisano in izvedeno 
načelo, da se delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so 
povezane z delom in z drugimi skupnimi interesi, zaradi delegiranja skupnega 
delegata v ustrezni zbor skupščine povezujejo med seboj. Iz sistemskih in 
praktičnih razlogov je povezovanje delegacij različno, ko gre za občinsko skup- 
ščino oziroma za republiško. Za delegiranje delegata v zbor združenega dela 
občinske skupščine se delegacije v posameznih dejavnostih združujejo v kon- 
ference, za delegiranje delegata v zbor republiške skupščine pa zbori združe- 
nega dela ene ah več občinskih skupščin sporazumno določijo skupine delegatov 
z najmanj 10 člani, in sicer izmed članov ustreznih temeljnih delegacij ustrez- 
nih dejavnosti. Vsakokratna sestava zborov združenega dela v občini in repu- 
bliki torej neposredno izhaja iz ustreznih delegacij. Podobne rešitve veljajo 
tudi glede povezovanja delegacij krajevnih skupnosti zaradi delegiranja dele- 
gatov v zbore krajevnih skupnosti občinskih skupščin. 

Za pošiljanje delegatov v zbor občin in v republiško skupščino je dele- 
gatska baza oblikovana sicer po istih načelih, vendar nekoliko specifično. Ob- 
činska skupščina namreč izbira in pošilja delegate v zbor občin tako izmed 
članov delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, kot tudi 
izmed članov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine. Na ta način 
oblikovani zbori občinskih in republiške skupščine zagotavljajo ne samo naj- 
ožjo neposredno povezanost delegatov v teh, zborih z delegacijami in delovnimi 
ljudmi oziroma občani, temveč tudi novo kvaliteto obvladovanja in povezave 
s problematiko, ki se obravnava na posamezni seji skupščinskega zbora. 

Od navedene ureditve pa v nekaterih pogledih odstopa oblikovanje druž- 
benopolitičnega zbora, tako v občini kot tudi v republiki. Predvsem v tem 
zboru nimamo nestalnih delegatov, temveč ima stalno sestavo članov za celotno 
štiriletno mandatno dobo. Člani tega zbora, ki so stalni delegati delovnih 
ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitičnih organizacijah, se volijo 
na podlagi kandidatne liste, ki se sprejme z dogovorom med družbenopolitič- 
nimi organizacij ami in v okviru Socialistične zveze tako na ravni občine 
kot tudi na ravni republike. O izvolitvi delegatov za družbenopolitični zbor 
občinske skupščine odločajo delovni ljudje in občani neposredno s tajnim gla- 
sovanjem na voliščih. O listi kandidatov za družbenopolitični zbor republiške 
skupščine pa odločajo z glasovanjem člani družbenopolitičnih zborov v ob- 
činskih skupščinah. 

Končno naj še omenim, da so v zadnji tekst zakonskega predloga vnesene 
nekatere nove določbe, ki urejajo posebnosti v zvezi z glasovanjem občanov, 
ki služijo vojaški rok ali pa so na vojaških vajah, pa se zato ne morejo nepo- 
sredno udeležiti glasovanja na voliščih. Zakon daje tem osebam možnost, da za 
izvolitev delegacije v temeljni samoupravni organizaciji in v krajevni skupnosti 
ter za izvolitev delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine v 
kraju svojega stalnega prebivališča opravijo glasovanje po pošti. 

V primerjavi s tezami in delovnim osnutkom, ki je bil pred časom poslan 
občinskim skupščinam, je v končnem besedilu predloga zakona nova tudi konč- 
na določba, po kateri se na prihodnjih splošnih volitvah delegacij pri ugotavlja- 
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nju volilnih rezultatov ne upoštevajo osebe, ki se niso mogle udeležiti glasovanja 
zato, ker so na delu v tujini. 

Predloženi zakon o evidenci volilne pravice in zakon o določitvi okolišev 
in števila delegatskih mest po okoliših za zbor združenega dela skupščine SR 
Slovenije pa sta izvedena predpisa organizacijske narave, ki naj omogočita 
konkretne priprave za izvedbo volitev in organiziranje delegatske baze za 
konkretno oblikovanje zbora združenega dela republiške skupščine. 

Na dnevnem redu je še en pomemben zakonski predlog, in sicer zakon 
o volitvah in odpoklicu predsedstva SR Slovenije. Po novi ustavi ima republika 
Slovenija predsedstvo republike, v katerem sta člana po položaju predsednik 
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, medtem ko se šest članov 
predsedstva in predsednika predsedstva voli. Predlog zakona zato ureja volitve 
in odpoklic teh šestih članov predsedstva in predsednika predsedstva republike. 
Zakon v svojih osnovnih intencijah in izhodiščih temelji na enakih načelih 
kot zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti. Tudi tu jft izvedba kandidacijskega postopka poverjena 
Socialistični Izvezi delovnega ljudstva, listo kandidatov za predsednika in 
člane predsedstva določi republiška kandidacijska konferenca Socialistične 
zveze, vendar je republiška kandidacijska konferenca po zakonu dolžna poslati 
svoj predlog tmožnih kandidatov v predhodno obravnavo vsem občinskim 
kandidacijskim konferencam. Listo kandidatov pa lahko določi dokončno šele 
potem, ko je o možnih kandidatih dobila mnenje od vseh občinskih kandida- 
cijskih konferenc. 

Zakon vsebuje le nujne določbe o glasovanju na kandidacijski konferenci 
in o ocenjevanju zakonitosti postopka pri oblikovanju liste kandidatov. Naj- 
večji del zakona ureja poglavitno vprašanje postopka pri glasovanju o listi 
v občinskih skupščinah. Zakon namreč izhaja iz načelnega izhodišča, da se 
predsedstvo republike voli v občinskih skupščinah, in sicer v vseh njihovih 
zborih. Torej tudi o izvolitvi predsedstva republike dokončno odločajo dele- 
gati, ki jih delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti pošiljajo 
v zbore občinskih skupščin. To pa hkrati pomeni, da pri izbiri predsedstva 
republike sodelujejo po svojih delegacijah in delegatih vsi delovni ljudje in 
občani v republiki Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Preden preidemo na raz- 
pravo o 1. točki dnevnega reda, vas moram opozoriti, da gre za predloge za- 
konov pri vseh 4 točkah, zato je potrebno predlagati konkretne amandmaje. 
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Zvonko Uršič, delegat iz 
občine Tolmin! 

Zvonko Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Razprav- 
ljati želim o zakonu o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine 
družbenopolitične skupnosti. Pri tem pa verjetno ne bom mogel predlagati 
konkretnih amandmajev, pač pa bom zastavil nekaj vprašanj glede praktične 
uporabe predloženega zakona. Prva pripomba, ki jo imam, je formalno-pravne 
narave in se nanaša na naslov zakona, ki je zakon o volitvah delegacij in de- 
legiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Menim, da je 
že citirani naslov zakona nekoliko pomanjkljiv, saj 63. člen zakona govori, da 
o izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine glasu- 
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jejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno, medtem ko naslov govori 
samo o volitvah delegacij in delegiranju delegatov. Torej ne velja samo za 
delegacije, temveč tudi za delegate v družbenopolitičnih zborih. Pri tem se 
opiram tudi na določilo 168. člena republiške ustave, ki pravi: »Volitve članov 
delegacij in delegatov v družbenopolitičnem zboru razpisuje predsednik skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije«, torej dodaja volitve delegacij in dele- 
gatov. To je samo ena izmed obrobnih pripomb. 

24. člen zakona določa, da v temeljni organizaciji združenega dela, ki nima 
več kot 30 delovnih ljudi, opravljajo funkcijo delegacije vsi delovni ljudje. 
Ali to pomeni, da ti delovni ljudje ne morejo biti v delegaciji krajevne skup- 
nosti, če vsi po zakonu tvorijo delegacijo v temeljni organizaciji združenega 
dela? Zakon verjetno ne daje diskrecijske pravice posamezniku, da odstopi od 
pravice biti član delegacije v samoupravni organizaciji in skupnosti in da s tem 
lahko postane član delegacije v drugi krajevni skupnosti oziroma v krajevni 
skupnosti, kjer živi. Tudi 2. točka 64. člena določa, da vsakdo voli samo eno 
delegacijo temeljne samoupravne organizacije. Torej po 24. členu je član take 
delovne skupnosti že član delegacije po zakonu. 

25. člen, ki govori o skupnih delegacijah, določa »dve ali več delovnih 
skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter 
drugih delovnih skupnosti, ki niso organizirane kot organizacije združenega 
dela, kot tudi aktivnih vojaških in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ, lahko oblikuje skupno delegacijo«. Vprašanje se postavlja, kako se ob- 
likuje skupna delegacija v primeru, če ima ena samoupravna organizacija 
ali skupnost večje število zaposlenih in lahko samostojno oblikuje svojo de- 
legacijo, drugi dve, tri ali štiri pa imajo manj kot 30 članov delovne skupnosti? 
Ali je možno dopolniti zakon tako, da bi pred volitvijo delegacije sklenili do- 
govor, da se iz večjega števila predlaganih delegatov izvoli toliko delegatov 
iz samoupravne organizacije, kolikor bi se po predhodnem dogovoru dogovo- 
rili, na primer iz 8 predlaganih naj se izvolijo iz te samoupravne skupnosti, 
iz druge 3, 2 oziroma 1 in tako dalje? Sprašujem tudi, ali je možno dodati, 
da posamezna samoupravna organizacija oziroma skupnost voli iz svoje sredine 
po predhodnem dogovoru določeno število delegatov v skupno delegacijo? Mi- 
slim, da bi se k temu členu lahko formuliral konkreten predlog. Ko smo te 
zadeve obravnavali, smo bili mnenja, da če se to ne dopolni, obstaja nevarnost, 
da pride do majorizacije v delovni samoupravni organizaciji in skupnosti, ki 
ima večje število zaposlenih. 

Pripombe imam tudi k 13. in 19. členu, kjer so predvidene volilne komisije 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinske volilne ko- 
misije in republiška volilna komisija. Vse te komisije imenujejo tudi volilne 
odbore. Postavlja se praktično vprašanje, zlasti glede odročnih krajev in vasi, 
kjer so volitve sočasno, na primer 3. marca bodo volitve v družbenopolitični 
zbor, volitve delegacije v krajevne skupnosti, volitve delegacije obrtnikov, 
volitve delegacije kmetovalcev in gozdnih proizvajalcev. To se pravi, da mora 
biti v vsakem volilnem odboru in v vsaki volilni komisiji po 6 članov, kar je 
po mojem računu najmanj 48 ljudi, ki morajo v teh komisijah in odborih 
delati. Člani volilnih komisij in odborov pa po predloženem zakonu in ustavi 
ne morejo biti člani oziroma kandidati za člane delegacije. Razmišljal sem o 
tem, če se ne bi dalo to poenostaviti, da bi se lahko občinska volilna komisija, 
skupaj z volilno komisijo samoupravne organizacije in skupnosti dogovorila, 
da bi en volilni odbor opravil dolžnost za obe volilni komisiji, sicer bodo zelo 
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velike težave pri izvajanju določil predloženega volilnega zakona. Pri tem ne 
mislim na mesta in večje kraje, temveč na manjše odročne vasi. 

Pripombo imam tudi k 35. členu predloženega zakona, ki v prvem odstavku 
določa, da je glasovanje na kandidacijski konferenci tajno1. Ali ni to že dvojno 
glasovanje? Menim, da bi bil bolj primeren 35. člen delovnega osnutka zako- 
na, ki pravi, da se na kandidacijski konferenci sestavi in sprejme kandidatna 
lista. Predpostavljam, da mora biti glasovanje, če je tajno, opravljeno z glasov- 
nicami za vse predlagane kandidate za člane delegacije. Postavlja se vprašanje, 
kakšno število članov delegacije naj se voli, kako naj se ugotavlja izid volitev 
oziroma glasovanja — ali na podlagi števila prisotnosti? Hkrati pa ni določen 
tudi kvorum, ki naj bi o temi odločil. Ne vem, če sem v zmoti, vendar mislim, 
da je nasprotje med tretjim odstavkom 55. člena in 56. členom. Določeno je, 
da se konference delegacij oblikujejo s sporazumi, ki jih sklenejo temeljne 
samoupravne organizacije oziroma skupnosti, ki so te delegacije izvolile, na 
podlagi odloka občinske skupščine. Naslednji odstavek pa določa, kaj naj samo- 
upravni sporazum vsebuje. Medtem ko 56. člen določa, da če do roka, ki je 
določen za oblikovanje konferenc delegacij, niso sklenjeni sporazumi o obliko- 
vanju konference, se konference oblikujejo z odlokom občinske skupščine. 
Prej navedeni člen govori, da mora občinska skupščina sprejeti odlok. Ali je 
s 56. členom mišljeno, da mora, če sporazum ni sestavljen, tudi občinski odlok 
podrobno obravnavati in obdelati ves postopek konference delegacij, ki bi ga 
sicer moral samoupravni sporazum? Občutek imam, da te zadeve niso dodelane 
in da so prevaljene na občinsko skupščino. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? 
Besedo ima tovarišica Vida Brumen, delegat iz občine Lenart. 

Vida Brumen: Tudi jaz ne bom predlagala konkretnih amandmajev, 
vendar pa želim postaviti nekatera vprašanja. 

V zvezi s 1. odstavkom 15. člena imenuje volilno komisijo za volitve dele- 
gacij v skupnosti iz drugega odstavka 28. člena in skupnosti iz 29. člena ob- 
činska skupščina. Navodila, ki jih je dala republiška volilna komisija pri 
konferenci Socialistične zveze, pa dajejo to pravico volilni komisiji pri občinski 
konferenci Socialistične zveze v sodelovanju z gospodarsko zbornico, predvsem 
kar se tiče komisije po 29. členu, in sicer s pododborom in društvom obrtnikov, 
če v občini obstajata. Prav bi bilo, da se ta stališča med enimi in drugimi 
komisijami uskladijo. 

Nadaljnje vprašanjej ki ga postavljam, je, kako je treba razlagati v prvem 
odstavku 28. člena »druge oblike poslovnega sodelovanja z organizacijami 
združenega dela ,v kmetijstvu«. Ali naj bo ta razlaga široka ali ozka? Statuti 
kmetijskih delovnih organizacij so v teh določilih v večini primerov zelo ozki. 
Pri široki razlagi poslovnega sodelovanja pa praktično ne ostane kmetov za 
novo skupnost za volitve delegacije po drugem odstavku 28. člena. V zvezi 
s tolmačenjem, ki ga je dala volilna komisija pri republiški konferenci Sociali- 
stične zveze, ni povsem jasno, ali mora organizirati skupnost za volitve dele- 
gacij po drugem odstavku 28. člena tega zakona popolnoma samostojno lastno 
delegacijo, če dajo pobudo za ustanovitev take skupnosti samoupravne organi- 
zacije iz prvega odstavka 28. člena predloženega zakona. V tem primeru pa 
se postavlja drugo vprašanje. Ah lahko kmetje po drugem odstavku 28. člena 
tvorijo skupno delegacijo s samoupravno organizacijo iz prvega odstavka 
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tega člena in tudi glasujejo skupno za skupno delegacijo ali pa mora biti 
to ločeno? Obenem pa nastopi vprašanje, kako postopati takrat, ko da pobudo 
za tako skupnost Socialistična zveza kot to dovoljuje tudi drugi odstavek 28. 
člena. Po četrtem odstavku 28. člena obravnavanega zakona se za kmeta štejejo 
tisti aktivni kmečki proizvajalci, ki jim je delo v kmetijstvu osnovna dejavnost. 
Zaradi različnih tolmačenj, ki so se pojavila na terenu, se postavlja vprašanje, 
ali je na to vezana lastnina kmečke posesti, ali so kmetijski proizvajalci člani 
družine, kjer je lastnik in nosilec na primer kooperacije zaposlen izven kmetij- 
ske dejavnosti. Ali so potem njegovi družinski člani kmetijski proizvajalci? 
Nekatera tolmačenja vežejo to pravico na obveznost do zdravstvenega in po- 
kojninskega zavarovanja kmetov. 

Nadaljnje vprašanje: Ali so aktivni kmetijski proizvajalci tudi tisti, ki 
dobivajo pokojnino? Kako opredeliti preužitkarje, ki še niso dobili pravice 
do pokojnine zaradi svoje starosti, vendar so posestvo že predali svojim nasled- 
nikom. 

V povezavi s 142. členom obravnavanega zakona, ki jasno zaznamuje nosilce 
stroškov za volitve, se postavlja vprašanje, kdo nosi stroške za skupnosti za 
volitve delegacij po drugem odstavku 28. člena in za skupnosti po 29. členu. 

Po našem mnenju sta neusklađena drugi odstavek 34. člena in prvi odsta- 
vek 38. člena glede rokov. 34. člen namreč določa v drugem odstavku, da se 
morajo kandidacijske konference sklicati po razpisu volitev, najpozneje pa 
15 dni pred dnevom glasovanja. V prvem odstavku 38. člena pa je določeno, 
da se kandidatna lista pošlje volilni komisiji v temeljni samoupravni organi- 
zaciji oziroma skupnosti najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja. Zato bi se 
moral zaradi večje jasnosti zakonskega besedila drugi odstavek 34. člena 
spremeniti tako, da bi se glasil: »Kandidacijske konference se morajo sklicati 
po razpisu volitev, opraviti pa najpozneje 15 dni pred dnevorr^ glasovanja.« 

Določbo 120. člena bi bilo primerno izpopolniti podobno, kot je to urejeno 
v 121. členu, toda v obratnem smislu, da je glasovnica neveljavna, če je posamez- 
nik glasoval za več kandidatov, kot bi jih lahko volil v delegacijo temeljne 
samoupravne organizacije in skupnosti. To dopolnitev predlagamo zaradi 
večje jasnosti v povezavi s tretjim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 
47. člena. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati 
o tej točki dnevnega reda? Ce ne, prosim predstavnika predlagatelja, da odgo- 
vori na zastavljena vprašanja. Predstavnik predlagatelja je dr. Kostja Kon- 
valinka, pomočnik sekretarja sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo. 

Dr. Kostja Konvalinka: Vprašanja, ki so bila postavljena, so 
predvsem vprašanja tolmačenja samega zakona, ki jih bo morala dajati repu- 
bliška volilna komisija s svojimi navodili, saj je zato pooblaščena že po samem 
zakonu. Nekatere manjše pripombe smo tudi sami že opazili in jih bomo sku- 
šali upoštevati pri redakciji zakona. Ze vnaprej pa se opravičujem, če ne bom 
mogel odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, ker jih je veliko in ne vem, 
če sem si vse zapisal. 

Odgovoril bom na prvo teoretično vprašanje glede naslova. Zakon govori 
o volitvah delegacij, gre za volitve izmed delegacij, ki se volijo v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. To so čiste volitve. V tem zakonu 
drugih čistih volitev ni, ampak je vse ostalo delegiranje. Delegiranje pa poteka 
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bodisi po konferencah delegacij bodisi po skupinah delegacij bodisi z volitva- 
mi. Vsa delegiranja se vršijo z volitvami. Z volitvami se izvoli stalni delegat 
v skupščino družbenopolitične skupnosti, in sicer samo v družbenopolitični zbor. 
Zato je le tu predviden odpoklic delegata, odpoklici drugih so pa odpoklici 
člana delegacije v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti. Če to 
zdaj v celoti pregledamo, ugotovimo, da smo dali v naslov največ, kar se je 
dalo. Nekatere je zelo motilo, ker se ne govori v samem naslovu o odpoklicu. 
Nesprejemljivo bi bilo namreč, da bi imel zakon naslov o volitvah in odpoklicu 
delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitične skupnosti in 
odpoklicu delegatov družbenopolitičnega zbora družbenopolitičnih skupnosti. 
Zaradi tega smo besedo odpoklic iz naslova izpustili. Menim, da je naslov 
kolikor mogoče popoln. Vsekakor se ne more v naslov vnesti vse, kar zakon 
vsebuje. Iz teh razlogov je predlagatelj dal zakonu tudi naslov, ki ga ima sedaj. 
Iz vsebine zakona pa izhaja, da gre za volitve in delegiranje delegatov enkrat 
s konferencami delegacij, drugič s skupino delegatov, tretjič z volitvami in 
sicer neposrednimi v družbenopolitični zbor občinske skupščine in posrednimi, 
kjer je volilno telo družbenopolitični zbor občinskih skupščin za republiško 
skupščino. 

V zvezi z vprašanjem glede 24. člena, kjer je določeno, da opravljajo 
funkcijo delegacije vsi delovni ljudje v delovnih organizacijah, ki nimajo več 
kot 30 zaposlenih, ni v zakonu nikjer določeno, da ne bi mogel biti, kdor je 
član delegacije v temeljni organizaciji oziroma skupnosti, član delegacije v 
krajevnih skupnostih. To ni nezdružljivo in zato tisti, ki so po samem zakonu 
delegati, in ne samo po samem zakonu, tudi po ustavi, zaradi tega niso izklju- 
čeni iz možnosti kandidirati člana delegacije v krajevnih delegacijah. Tu torej 
ne vidim, da bi lahko zaradi tega nastala težava. 

Potem je bilo govora o članstvu teh skupnih delegacij, v zvezi s 25. členom. 
V osnutku republiške in zvezne ustave je bila najprej predvidena za vse možnosti 
združevanja, potem je bilo nekaj časa združevanje izključeno. Sedaj pa ustava 
dopušča samo združevanje delovnih skupnosti državnih organov itd. Strinjam 
se, da to združevanje pomeni v določenem smislu le omejevanje delegacije, 
kajti najširša je takšna delegacija, kjer sor vsi člani neke organizacije tudi 
delegati. 25. člen tega ne izključuje. Tudi delovne skupnosti državnih organov 
in ostale, ki so navedene v 25. členu, imajo možnost, da v primeru, ko je manj 
kot 30 zaposlenih, ne bodo volile in bodo vsi izvrševali funkcijo člana delega- 
cije. Menim pa, da takšna individualnost posameznih državnih organov, kot 
se vidi pri temeljnih organizacijah združenega dela, ni podana že po sami ustavi. 
Zaradi tega pri teh možnost združevanja poi mojem mnenju pomeni ekonomič- 
nost tega procesa. Razlagam si, da bo taka združena organizacija — skupina 
delegacija voljena tako, kot bo predpisala občinska skupščina. Občinska skup- 
ščina bo po mojem mnenju morala dati določena navodila, kakšna naj bo 
struktura te delovne organizacije, kajti tudi ta delovna organizacija bo morala 
imeti isto strukturo kot druge, glede na to, katere organizacije so v njej. 
Nisem pa mnenja, da bi mogle biti tudi ločene volitve te skupne delegacije. 
Ločene volitve so samo pri študentih. Študentje oblikujejo skupno delegacijo 
z univerzo, s srednjo šolo. Vsi študentje skupaj imajo ravno 1/3 članov dele- 
gacije; to '/.i pa sami volijo-, ker zakon tako izrecno zahteva. Tu te zahteve 
ni in verjetno ne bi bilo v skladu z zakonom, če bi občinska skupščina to do- 
ločila. Poudarjam, da je to moje tolmačenje. Mogoče se nekateri pravniki ne 
bodo strinjali z njim, toda zakon določa, da dve ali več delovnih skupnosti, ki 
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niso organizirane kot organizacije združenega dela, lahko oblikuje skupno 
delegacijo. Ce je to skupna delegacija, so verjetno tudi volitve skupne. Zakon 
sicer tega ni povedal in gre samo za moje tolmačenje. Med naštetimi v tej 
določbi so samo manjše delovne skupnosti teh organov in organizacij, neustrez- 
no pa bi bilo združevati organizacijo, ki ima 100-člansko delovno skupnost z 
neko drugo, na primer 200-člansko, čeprav tudi to ni izključeno. Ponovno raz- 
lagam to določbo v tem smislu, da so s tem mišljene manjše delovne skupnosti. 

V zvezi s predlogom, ki ga je dal tovariš Uršič glede skupnih volilnih 
odborov, moram odgovoriti negativno. Kot praktik — sodeloval sem že pri 
prejšnjih volitvah, odklanjam njegov predlog. Tak predlog je bil prisoten tudi 
v razpravi zakonodajno-pravne komisije, kjer je bil tudi zavrnjen. Volitve 
morajo biti namreč opravljene z največjo natančnostjo in odgovornostjo glede 
volilnih rezultatov, kar pa bi bilo lahko onemogočeno s tem, da bi en sam volilni 
odbor opravljal več volilnih opravil. 

Pri vseh volitvah doslej in tudi pri teh bomo imeli na istem volišču pet 
volilnih odborov. Vsak volilni odbor je sestavljen iz predsednika in dveh članov, 
vsak od njih pa ima namestnika. Menim, da ni izključena možnost, da bi bil 
kateri od članov odbora tudi v drugem odboru, zlasti, ker imajo tudi svoje 
namestnike. Vsekakor pa mora imeti vsak odbor svojega predsednika, ki bo 
vodil delo neposredno na volišču in odgovarjal tudi za to volišče. Nezdruž- 
ljivo pa bi bilo, da bi en predsednik odgovarjal hkrati za dve ali več volišč, 
saj bi s tem prišlo lahko do velikih zapletov, kar bi zelo oteževalo delo vo- 
lilnih komisij. Zato ponovno opozarjam, da mora biti za vsako glasovanje po- 
seben volilni odbor, kot je to tudi predvideno v zakonu. 

Nekaj besed bi spregovoril še glede tajnosti glasovanja na kandidacijskih 
konferencah. Tajnost glasovanja je največja garancija za svobodno glasovanje. 
Ko je bil posvet sekretarjev izvršnih svetov za zakonodajo, je bila ta zahteva 
še zlasti prisotna. V zakonu ni izrecno določeno, kako je ta tajnost zajamčena. 
Jaz si predstavljam, da je z glasovnicami, ker drugače verjetno ne bo mogoče. 

V zvezi s pripombo, da je nesoglasje med 55. in 56. členom, moram po- 
jasniti, da tega nesoglasja ni. Čisto jasno je, da se bodo na podlagi odloka ob- 
činske skupščine morale te delegacije oziroma konference delegacij formirati. 
Občinska skupščina bo morala določiti, katere delegacije v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih se bodo oblikovale. Tu gre pravzaprav 
za dosedanje volilne enote1. Vse ostalo, o oblikovanju konferenc, to se pravi 
koliko, katere člane itd. pa je stvar dogovora. Ce do sporazuma ne pride, mora 
še vse naštete zadeve določiti občinska skupščina. Ce to ni dovolj razumljivo, 
si bom to zapisal in bo o tem dala razlago republiška volilna komisija. 

Predvidena rešitev se je oblikovala prav zaradi številnih vprašanj, ki smo 
jih dobivali glede na dikcijo v delovnem osnutku zakona. Prejšnja rešitev je 
bila res nejasna, s predlagano pa smo skušali to nejasnost čimbolj odpraviti. 
Ce pa tega sporazuma ne bo mogoče skleniti do roka, ki je določen za oblikova- 
nje konferenc delegacij, bo konference potrebno oblikovati z odlokom občinske 
skupščine. Ti sporazumi bodo seveda zelo različni. Nekateri bodo določali na 
primer, da mora v delegacijo iz vsake temeljne samoupravne skupnosti priti 
po eden, drugi bo določal število delegatov po številu članstva te samoupravne 
skupnosti in tako dalje. Vse te variante so mogoče. To vse pa bo treba seveda 
oblikovati s samoupravnim sporazumom. Samoupravni sporazumi so že zasno- 
vani pri Socialistični zvezi in mislim, da to ne bo delalo težav. 
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V zvezi z vprašanjem, kako je treba razlagati v prvem odstavku 28. člena 
»druge oblike poslovnega sodelovanja z organizacijami združenega dela v 
kmetijstvu«, pojasnjujem, da glede na drugi odstavek tega člena posebna raz- 
laga ni potrebna. Po mojem gre tu za najširše možno sodelovanje. Drugi od- 
stavek namreč jasno določa, da kmetje, ki niso vključeni v samoupravne 
organizacije iz prvega odstavka, oblikujejo skupnost za volitve delegacij na 
način, ki ga določi občinska skupščina. 

V zvezi z vprašanjem glede stroškov naj povem, da se stroški po načelu 
krijejo tam, kjer nastanejo, kar je za delegacije skoraj nujno. Povedati pa 
moram, odkrito', da me je vprašanje glede stroškov za volitve delegacij po 
drugem odstavku 28. člena dejansko presenetilo. Ta določba je bila vklju- 
čena v zakon pred kratkim in zato na to nismo mislili. Če bodo priključene na 
kakršnokoli organizacijo, bodo stroški tam pokriti. Če pa bodo izven, potem 
pa bo po mojem mnenju le-te krila občinska skupščina. V zvezi s tem pa je več 
vprašanj, katere stroške pa bo krila republika. Vsekakor tiste, ki bodo pri njej 
nastali. Dejstvo pa je, da pri delegaciji v republiki neposredni stroški ne bodo 
nastali. Stroški, ki so bili pri prejšnjih volitvah, so nastali zaradi potnih stro- 
škov, stroškov za nagrade delavcem, ki so bili povezani z volitvami. Ostali stro- 
ški so manjši. Povedati želim predvsem to, da je republiška volilna komisija za- 
dolžena, da predpiše obrazce za volitve, izdaja navodila in druge zadeve 
v zvezi z volitvami. Te obrazce naj bi dobivale za splošne volitve vse organi- 
zacije, ki jih bodo potrebovale, brezplačno. Stroški, ki bodo s tem nastali in 
ki jih bo nosila republika, prav gotovo ne bodo majhni. 

Ne strinjam se z dopolnitvijo, ki je bila predlagana v zvezi z drugim 
odstavkom 34. člena. Volilna komisija mora imeti 15 dni pred volitvami listo 
oziroma predloge kandidatov, če hoče opraviti vse v zvezi z volitvami. Do tega 
dne se lahko še skliče kandidacijska konferenca. V zakonu je določeno, da 
se morajo kandidacijske konference sklicati po razpisu volitev, najpozneje 
pa 15 dni pred dnevom glasovanja. Bistvo je v tem, da mora biti 15 dni pred 
dnevom volitev kandidatna lista pri pristojni volilni komisiji. 

V zvezi s pripombo glede drugega odstavka 120. člena, kdaj je glasovnica 
neveljavna, menim, da naj se to prepusti republiški volilni komisiji. Glede tega 
se namreč v zakonu ne more predvideti vseh situacij, ki bi se eventualno pojavile 
v zvezi z glasovnicami. Splošno načelo je v četrtem odstavku 90. člena, kjer 
je določeno, da glasovnica ni veljavna, če je izpolnjena tako, da ni mogoče 
zanesljivo ugotoviti, kako je delegat glasoval. To je brez dvoma takrat, kadar 
je glasoval za več kandidatov, kot bi bilo treba. Menim, da je predlagana 
splošna določba v zakonu, ki sem jo navedel, zelo primerna, vse nejasne pri- 
mere pa bo pojasnjevala republiška volilna komisija. Upam, da sem odgovoril 
na vsa zastavljena vprašanja. Če nisem, me pa prosim opozorite. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Uršič, 
delegat iz občine Tolmin. 

Zvonko Uršič: Tovarišice in tovariši! Predlagam, da se prvi odstavek 
35. člena, ki določa, da je glasovanje na kandidacijski konferenci tajno, črta. 
Dr. Konvalinka je sicer pojasnil, da je s tajnostjo dana večja svoboda, demokra- 
tičnost, kar je seveda logično in tudi razumljivo, vendar menim, da sprejemamo 
prav na teh zborih zelo pomembne akte, kot na primer statutarni sklep, statut 
občine, ki jih prav tako sprejemamo na demokratični način, vendar z javnim 
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glasovanjem. Kot primer navajam naslednje: Volivci bodo praktično večkrat 
volili, in sicer volili bodo 15 dni pred glasovanjem iste delegate, ki jih bodo 
čez 15 dni ponovno volili.na voliščih. Ali naj, če je to tajno glasovanje, zaokro- 
žijo vse kandidate, ki so evidentirani kot možna delegacija? Kakšno število naj 
se od vseh izvoli ? Ali naj to določi statutarni sklep? Statutarni sklep določi 
število, ki se voh na dan volitev, kakšno število pa naj bi celotna delegacija 
tvorila, pa je stvar sporazuma. 15 dni pred glasovanjem je treba vso dokumenta- 
cijo izročiti volilni komisiji. Ali naj kandidatne liste preverja v skladu s prvim 
odstavkom 35. člena volilna komisija in tudi pravilnost postopka na kandida- 
cijski konferenci? To se pravi, ali naj šteje glasove, ali naj ugotavlja, če je bilo 
zapisniško vse pravilno narejeno? Mislim, da je ves postopek od evidentiranja 
do predkandidacijske konference in kandidacijske konference dovolj demokra- 
tičen, da je to javna in široka razprava, kjer se lahko zedinijo za kandidate za 
člane delegacije. Na dan glasovanja pa se odločijo za število, ki ga statutarni 
sklep predvideva. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. To se pravi, tovariš 
Uršič, da drugega amandmaja nimate, kot samo to, da se prvi odstavek 35. člena 
spremeni oziroma črta. 

Milan Baškovič (iz klopi): Dajte konkreten predlog, da se bo proučil. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovarišica Vida Brumen, 
delegat iz občine Lenart. 

Vida Brumen: Ponovno bi se dotaknila roka v drugem odstavku 
34. člena in prvem odstavku 38. člena. Ker 34. člen govori o sklicu kandidacijske 
konfereence, 38. člen pa o vložitvi kandidatne liste, predlagam, da bi se v 
drugem odstavku 34. člena za vejico besedilo glasilo: »opraviti pa najpozneje 
15 dni pred dnevom glasovanja«. Tak je bil tudi moj prvoten predlog. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Dobro. Ali se predstavniki predla- 
gatelja s tem strinjajo-? Ah je še kakšno vprašanje? Tovariš Stevo Eberl, delegat 
iz občine Slovenska Bistrica. 

Stevo Eberl: Predlagam amandma k 16. členu, in sicer v zvezi s 
13. členom. Za vsako samoupravno organizacijo in skupnost mora biti imenovana 
posebna volilna komisija. Njene naloge so naštete v 16. členu. Med drugim ta 
volilna komisija imenuje tudi volilne odbore itd. V praksi pa bo precej prime- 
rov, kjer bo v eni temeljni samoupravni organizaciji samo eno volišče, in ne 
vem če je smiselno, da je na tem volišču oziroma v tej organizaciji volilna 
komisija in volilni odbor. Zato bi k 16. členu predlagal amandma, da lahko v 
tistih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kjer je samo eno 
volišče, opravlja naloge volilnega odbora tudi volilna komisija. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima dr. Kost j a Konvahnka. 

Dr. Kostja Konvalinka: Nisem proti amandmaju, menim pa, da je 
nepotreben. Če bo namreč volilna komisija svoje člane imenovala v volilni 
odbor ali pa če se bo hkrati postavila, bo doseženo isto, saj ni nezdružljivo 
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članstvo komisije s članstvom volilnega odbora. Včasih bo sicer to nemogoče, 
kadar bo več odborov, kadar pa bo samo eden, pa bo to lahko. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali vztrajate pri predlogu? (Da.) 
To se pravi, da imamo dva amandmaja. Prvi amandma je, predlagala ga je 
tovarišica Brumnova, da naj bi se drugi odstavek 34. člena glasil: »Kandidacijske 
konference se morajo sklicati po razpisu volitev, opraviti pa najpozneje 15 dni 
pred dnevom glasovanja.« Ali se delegati s tem amandmajem strinjate? Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije — Tolmin, Idrija, Slovenska Bistrica.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Drugi amandma je, da naj se prvi odstavek 35. člena črta. To je amandma 

tovariša Uršiča, delegata iz Tolmina. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat — Velenje.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Potem lahko glasujemo o zakonu o volitvah delegacij in delegiranju dele- 

gatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Kdor je za, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših 
za zbor združenega dela skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Preden nadaljujemo razpravo, predlagam, da sekretar zasedanja ugotovi 
navzočnost delegatov na današnjem zasedanju. Besedo ima tovariš Jernej Vrhu- 
nec, sekretar zasedanja. 

Jernej Vrhunec: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka in po 
začetku zasedanja, izhaja, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh 
občin v Sloveniji, razen delegatov občin Jesenice in Radlje ob Dravi, odsoten 
pa je tudi delegat mesta Ljubljana. Po družbenih funkcijah, ki jih opravljajo 
delegati v občini oziroma občinski skupščini, je sestav delegatov naslednji: 
17 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov in podpredsednikov občinskih 
skupščin ter predsednikov zborov, 7 delegatov je po svojih družbenih funkcijah 
članov oziroma predsednikov svetov občinske skupščine ter odbornikov občinske 
skupšine, 36 delegatov je izvoljenih iz vrst tajnikov in delavcev v občinski 
upravi, 4 delegati pa so izvoljeni iz vrst drugih občanov. To so predstavniki 
občinskih vodstev družbenopolitičnih organizacij. Od vseh navzočih delegatov 
je 5 občin poslalo na zasedanje po 2 delegata. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Ugotavljam, da smo 
sklepčni in lahko nadaljujemo z delom. Kdo želi besedo k 2. točki dnevnega 
reda? Besedo ima Vinko Jagodič, delegat iz občine Šentjur pri Celju! 

Vinko Jagodič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da bi v 2. členu razporejene volilne okoliše glede na 90 delegatskih 
mest zbora združenega dela lahko razporedili tako, da bi imela delegata sleherna 
družbenopolitična skupnost, to je občina, oziroma da naj bi se pri tem številu 
delegatov občina imela za volilni okoliš. Mislim, da le ni osnovno merilo pri 
tem številu zaposlenih in gospodarska razvitost. Pa tudi 30 delegatskih mest 
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od 60, če bi to bili volilni okoliši, bi lahko zadostilo hotenjem razvitejših sredin 
oziroma posameznim dejavnostim, ki naj bi bile potem v naslednjih členih 
specialno zastopane. Moram reči, da smo v občini Šentjur odločno proti taki 
razporeditvi — za to nas pooblaščajo delovni ljudje in občani, skupščina občine 
in družbenopolitične organizacije — saj iz prakse vemo, da doslej 17 000 prebi- 
valcev iz tega območja kar 5 let ni imelo zastopnika v tej hiši-. Najbrž to ni 
najbolj samoupravno v taki razporeditvi. Postavlja se mi še eno vprašanje: 
Ali bomo res sedaj na podlagi teh določb hodili iz kraja v kraj in določali 
delegate? Menim, da je to prezahtevno. Tudi tega ne razumem, da sta po dve 
občini z dvema delegatoma grupirani. Ali je to nujno v primerih Idrija — 
Tolmin, Slovenska Bistrica — Ormož — Lendava, Postojna — Ilirska Bistrica 
— Sežana. Zato predlagam spremembo 2. in vseh nadaljnjih členov; v zboru 
združenega dela naj ima sleherna občina svojega predstavnika, ostala delegatska 
mesta pa naj bodo razdeljena med razvitejše predele. In še to! Najbrž ob 
fleksibilnem mandatu delegata tudi v merilu okolišev ni problem zagotoviti 
strukturo za posamezna vprašanja, ko nimamo več klasičnega poslanca. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala. Besedo ima tovariš Vinko Jur- 
kas, delegat iz občine Brežice. 

Vinko Jurkas: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Imam kon- 
kreten predlog k 4. členu. V 4. členu tega zakona razvrščamo delegate za zbor 
združenega dela s socialno-zdravstvenega področja. S temi okoliši pa se ne po- 
krivajo že ustanovljene interesne skupnosti in jih celo razbijamo. Mi smo raz- 
vrščeni v 7. okoliš, kjer je eno delegatsko mesto, medtem ko imamo interesno 
skupnost v 6. okolišu s Celjem. Zato predlagam, da se nas iz 7. okoliša razvrsti 
v 6. okoliš. Ne morem si namreč predstavljati, kako bo naš delegat sodeloval 
v razpravi o teh problemih na povsem drugem področju, kajti znano je, da 
imajo interesne skupnosti drugačne probleme, obveznosti in pravice. Predlagam, 
da ta amandma sprejmete iz razlogov, ki sem jih navedel. Imam pa še eno 
vprašanje, na katerega bi želel dobiti odgovor. Ali mora občinska skupščina 
do 5. oziroma do 10. marca sprejeti statut ali pa lahko sprejme le statutarni 
sklep, kot ga sprejmejo v delovnih organizacija in v krajevni skupnosti? 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Predlagam, da obravnavamo ta 
zakon po vrstnem redu člena, tako da najprej obravnavamo gospodarsko pod- 
ročje, nato kulturno-prosvetno, zdravstveno itd. 

Besedo ima Alojz Slemenik, delegat iz Slovenj Gradca! 

Alojz Slemenik: Tovarišice in tovariši! Na posvetu družbenopoli- 
tičnih organizacij in vseh drugih dejavnikov za Koroško smo se dogovorili, da 
predlagamo združitev okolišev, ki so navedeni v 20. in 21. točki tega zakona. 
Tako bi imeli skupaj 3 delegatska mesta. 

Drugi predlog pa je, da se za zbor združenega dela s področja kmetijske 
dejavnosti okoliši pred 3. točko 5. člena razdružijo v ločena okoliša. Tako bi 
imel okoliš 4 koroških občin eno samostojno delegatsko mesto. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Naprej prosim? Delegat Tone Urbas 
iz Cerknice! 
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Tone Urbas: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! V imenu občin 
Postojne, Ilirske Bistrice in Cerknice predlagam amandma za spremembo 19. 
in 28. točke 2. člena predloga zakona o določitvi okolišev, in sicer tako, da bi 
se 19. točka glasila: »Okoliš občin Postojna, Ilirska Bistrica, Sežana in Cerknica 
ima štiri delegatska mesta.« 28. točka 2. člena pa naj bi se glasila: »Okoliš 
občin Vrhnika in Logatec ima eno delegatsko mesto'.« Svoj predlog utemeljujem 
s tem, da se zato, ker se občine Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica gospodarsko 
povezujejo v kraško-notranjski regiji, kaže potreba, da se občina Cerknica z 
enim delegatskim mestom prenese v okoliš pod točko 19. V tej regiji je usta- 
novljen tudi skupni medobčinski svet in zato bodo delegati not r a n j s ko-k raš k i h 
občin v zboru združenega dela skupščine SR Slovenije zastopali skupna in avten- 
tična stališča notranjsko-kraških občin. Tak predlog podpirajo tudi občinske 
konference SZDL in ZKS omenjenih občin. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Naprej prosim? Besedo 
ima tovariš Ivan Mravlje, delegat iz občine Celje! 

Ivan Mravlje: V zvezi s 1. točko 2. člena predlagam, da naj se ta 
točka razdeli v dva okoliša, tako da ima občina Celje štiri delegatska mesta 
in občina Laško enega, ker ni potrebe, da bi se tukaj okoliši združevali, kot 
je že tovariš Jagodič povedal. V Celju menimo, da naj bi se celjska regija 
združevala predvsem s Posavjem, ne pa z Zasavjem — na socialno-zdravstvenem, 
kulturno-prosvetnem in tudi na kmetijskem področju. S tem bi bilo omogočeno 
večje sodelovanje, medtem ko z Zasavjem nimamo takih možnosti. Zato pred- 
lagam, da bi se, kolikor je to mogoče, celjska regija vezala tudi pri ostalih 
področjih na Posavje. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Naprej prosim? Se kdo 
želi razpravljati? Besedo ima tovariš Vlado Klemenčič, član izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije! 

Vlado Klemenčič: Pričakovali smo pomoč pri razrešitvi nekaterih 
dilem, ki se pojavljajo v zvezi z razvrstitvijo po 2. členu in še po nekaterih 
drugih členih v tem predlogu zakona. Čeprav so nekateri predlogi sprejemljivi, 
jih bomo morali kljub temu še proučiti in bomo naša stališča sporočili kasneje. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Predlog tovariša Jagodica, da naj 
ima vsaka občina eno delegatsko mesto, verjetno ni sprejemljiv. Za vse ostale 
predloge menim, da so v redu, saj so občine najbolj kompetentne, da te okoliše 
prerazporejajo glede na dejansko stanje. 

Pojdimo kar po vrsti. Okoliš občine Celje ima 4 delegatska mesta, Laško 
ima svoj okoliš z enim delegatskim mestom. To je prvi predlog. Drugi je glede 
točke 19. Cerknica se priključi k Sežani, Ilirski Bistrici in Postojni, ki imajo 
tako 4 delegatska mesta, ostane pa okoliš Vrhnike in Logatca z enim dele- 
gatskim mestom. Okoliši pod točko 20 in 21 se združijo, in sicer Ravne na 
Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec v en okoliš s tremi 
delegatskimi mesti. To so zdaj trije konkretni amandmaji, ki so bili dani k 
2. členu. 

Ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem? Prosim! Besedo ima tovariš 
Zvonko Uršič, delegat iz občine Tolmin. 
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Zvonko Uršič: Predlogi delegatov so verjetno zanje sprejemljivi, 
zato bom v imenu tolminske občine glasoval. Ne vidim pa kljub temu razlogov, 
da bi razrešili te in podobne probleme. Tudi mi bi lahko predlagali razdružitev 
okoliša pod točko 6 2. člena. S tem bi imeli občini Tolmin in Idrija vsaka po 
eno delegatsko mesto. Mislim pa, da nimamo objektivnih meril, po katerih bi 
vsaka občina imela po enega delegata. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali ima še kdo kakšno vprašanje? 
Besedo ima tovariš Ivan Bitenc! 

Ivan Bitenc: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši! Na kratko 
želim razložiti osnovna izhodišča za razdelitev delegatskih mest. Po ustavnih 
določbah je osnovni kriterij pri zboru združenega dela število zaposlenih. 
Menim, da je ta osnovni kriterij za zbor združenega dela sprejemljiv, ker se 
razume v nasprotnem primeru občino kot družbenopolitično skupnost po krite- 
riju, ki velja za zasedanje delegatov zbora občin. Na podlagi zakonske določbe 
pa bo mogoče pošiljati delegate na zasedanje zbora občin ne samo iz delegatov 
tega zbora, temveč tudi iz delegatov vseh, glede na vprašanja, ki se bodo 
obravnavala. V zvezi s tem moram povedati, da se je ravno za zbor združe- 
nega dela naredilo veliko različnih primerjav, kako bi te zadeve ustrezno 
izpeljali na ravni republiške skupščine. Ce se vzame število zaposlenih kot 
osnovno izhodišče, pride lahko do določenih neskladij med področji, kjer 
je vključen zasebni sektor, in med prosvetno-kulturnim in socialno-zdrav- 
stvenim področjem. Le na teh področjih je šlo za korekturo. Pri zasebnih 
kmetovalcih in obrtnikih smo vzeli za osnovno izhodišče število zaposlenih, 
kar pa se je korigiralo z družbenim proizvodom in s produktivnostjo na 
teh področjih. Tako se je število delegatskih mest, ki je na tem področju 
ostalo, razdelilo na prosvetno-kulturno in soeialno-zdravstveno področje. Sku- 
šali pa smo ohraniti osnovni pristop v zboru združenega dela družbenega 
sektorja gospodarstva in tudi znotraj posameznih sektorjev. Mislim, da je 
sprejemljivo za zbor združenega dela to izhodišče, ne pa izhodišče, ki je bilo 
prej predlagano, torej vsaka občina enega delegata ne glede na število zaposlenih. 

Drug problem, ki se pojavlja, je interna delitev znotraj posameznih področij. 
Tu se je znotraj posameznega področja v osnovi skušal upoštevati kriterij 
zaposlenih. Prav zaradi tega je prišlo tudi do predlogov, kako posamezno regijo 
kot tako zastopati. Pri tem regionalnem pristopu se je skušalo zopet upoštevati 
kriterije združevanja regij kot družbenopolitičnih skupnosti, to, kar se prav- 
zaprav sedaj oblikuje na področju občin, Socialistične zveze, sindikata ali 
Zveze komunistov, in da se teh ne razdružuje. Problem, ki ste ga postavili, je 
Zasavje in Posavje. Predlagano je bilo, da bi na področju socialno-zdravstvene 
in prosvetno-kulturne dejavnosti ta okoliš priključili k ljubljanskemu okolišu. 
Pri tem pa moram povedati, da te stvari ne vplivajo na delitev delegatskih 
mest. Ce bi šel ta del iz revirskega območja ali zasavskega območja od celjskega 
k ljubljanskemu okolišu, Celje ne bi nič izgubilo. Ta okoliš pa tudi ne bi pridobil, 
ker je število zaposlenih tako majhno. Enako je tudi z delitvijo in priključitvijo 
Posavja k Celju. 

Menim, da so predlagane spremembe sprejemljive. Pri tem pa želim pouda- 
riti, da smo pri našem prvem pristopu skušali izhajati iz zbora združenega dela. 
občinske skupščine in prek njega zagotavljati mandat v republiški skupščini. 
V razpravah pa se je pozneje pokazalo, da bi bila, če bi vzeli samo občino kot 
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kriterij, če ne bi na določenem področju združevali, ta struktura za posamezno 
zasedanje zbora včasih le preveč enostranska. Prav zaradi tega, ker imajo dve 
ali tri občine skupne delegate, bo prišlo do različne strukture teh delegatov. 
Zato je predlagatelj zakona sprejel kriterij združevanja občin, pri čemer je 
skušal združevati res občine, ki gravitirajo in ki imajo že danes nekaj skupnega. 
Sočasno moram tudi povedati, da se je v razpravah v začetni fazi postavljala 
zahteva po širšem združevanju in ne takem, kot je bilo predlagano v današnji 
razpravi. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ima še kdo kakšno vprašanje v 
zvezi z 2. členom tega zakona? (Ne.) Ce ne, predlagam, da glasujemo o vseh 
treh amandmajih hkrati. 

Prvi amandma: V 1. točki naj bosta dva okoliša, in sicer: »1. okoliš občine 
Celje ima 4 delegatska mesta, 2. okoliš občine Laško ima eno delegatsko mesto;«. 
Kdor je za tak predlog, prosim, da dvigne roko! (Večina delegatov dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Občina Hrastnik, Trbovlje, Sevnica.) Se je kdo vzdržal? 
(Šentjur.) Se pravi, da je amandma sprejet. 

Drugi amandma: K okolišu pod 19. točko se doda občina Cerknica z 
enim delegatskim mestom, tako da se ta. točka glasi: »20. okoliš občin Postojna, 
Ilirska Bistrica, Sežana in Cerknica ima 4 delegatska mesta;«. Kdor je za ta 
amandma, naj dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Občina Šentjur.) Se je kdo vzdržal? (Občina Vrhnika.) 

Z naslednjim amandmajem se predlaga, da se okoliša pod točko 20 in 21 
združita v en okoliš, tako da bi se točka glasila: »21. okoliš občin Ravne na 
Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi ima 3 delegatska 
mesta;«. Kdor je za ta predlog, prosim, naj dvigne roko! (Večina delegatov 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Šentjur.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tudi ta 
amandma je sprejet. 

Imamo še amandma k točki 28. Ker je bila občina Cerknica z enim dele- 
gatskim mestom prenesena v 20. okoliš, se 28. točka spremeni tako, da se 
glasi: »28. okoliš občin Vrhnika in Logatec ima 1 delegatsko mesto;«. Kdor je 
za ta predlog, prosim, .da dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Šentjur.) Se je kdo vzdržal? (Vrhnika.) Tudi ta amandma je sprejet. 

Sedaj prehajamo na obravnavo 3. člena, to je delegiranje delegatov v zbor 
združenega dela s prosvetno-kulturnega področja. Kdo želi razpravljati? Ali 
lahko ti okoliši ostanejo taki, kot je tu predlagano? 

Glasujmo torej o 3. členu. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V 4. členu gre za socialno-zdravstveno področje, ki je razdeljeno prav tako 
v 7 okolišev. Tu je predlagal amandma delegat iz občine Brežice. Kdo želi 
besedo? Prosim, tovariš Baškovič! 

Milan Baškovič (iz klopi): Menim, da se ne more prenesti samo 
Brežic, ampak ves okoliš, to sta Krško in Sevnica v 4. in 5. členu. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Vinko Jurkas, 
delegat iz občine Brežice. 

Vinko Jurkas: Povedati moram tole: Vse tri posavske občine so že 
sedaj razdeljene. Novo mesto je v interesni skupnosti zdravstva in pokojnin- 
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skega zavarovanja Novo mesto, medtem ko so Brežice in Sevnica v Celju. In 
prav to je tudi razlog, zakaj nisem v imenu Krškega predlagal prerazporeditev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: K 4. členu se predlaga, da se iz 7. 
okoliša občini Brežice in Sevnica izločita in se preneseta v 6. okoliš brez dele- 
gatskega mesta. Tako se 6. in 7. okoliš glasita: »6. okoliš občin Celje, Laško, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, 
Brežice, Sevnica, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ima dve delegatski 
mesti; 7. okoliš Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj in Krško ima eno 
delegatsko mesto;«. Kdor je za ta amandma, prosim da dvigne roko! (Večina 
delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Velenje.) 
Amandma je sprejet. 

Prehajamo na 5. člen, to je na kmetijske dejavnosti. Tu je bilo predlagano, 
da naj imajo koroške občine svoj okoliš z enim delegatskim mestom. Želi kdo 
razpravljati o tem? Besedo ima tovariš Ivan Bitenc! 

Ivan Bitenc: V zvezi s tem bi pojasnil samo tole: Delegatsko mesto 
na področju kmetijstva se znotraj kmetijske dejavnosti deli po eno mandatno 
mesto na 10 500 zaposlenih. Ce bi se to uresničilo, potem bi celotno koroško 
področje z okoli 4000 aktivnimi kmečkimi prebivalci ne dobilo mandatnega 
mesta. Zaradi tega bi se tudi znotraj porušila razmerja na tem področju. Zato 
predlagam, da se to še prouči. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: V tej zvezi bi še dodal, da moramo 
imeti pred očmi, da gre tu za fleksibilni mandat, da tu ne gre za stalnega 
delegata, ki bo prihajal v republiško skupščino, in da je stvar političnega 
dogovora, ko se bo na konferenci določalo, od kje bo delegat, da ne bo vedno 
na primer iz Maribora in tako naprej. V nasprotnem primeru se bo dogajalo 
tako, kot je prej tovariš Bitenc povedal. Sicer imate lahko svoj okoliš, vendar 
brez delegatskega mesta. Ali predstavnik koroških občin še vztraja pri svojem 
predlogu? (Da.) Glasujmo torej o amandmaju k 5. členu, da se tretji okoliš 
razdeli na dva okoliša: »3. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, 
Ptuj in Ormož ima 3 delegatska mesta; 4. okoliš občin Ravne na Koroškem, 
Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi ima eno delegatsko mesto;«. 
Kdor je za predlagani amandma, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma k 5. členu je sprejet. 

Ima še kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k vsem nadaljnjim členom 
tega zakona? Ugotavljam, da nihče. 

Sedaj predlagam, da glasujemo za celotni zakon z amandmaji, ki smo jih 
sprejeli. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o evidenci volilne pravice. 

Kdo želi besedo k tej točki dnevnega reda? Se s predlogom strinjate? Kdor 
je za tak predlog zakona, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o evidenci volilne pravice soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije. 

Ali želi kdo razpravljati o tem zakonu? (Ne.) Če ne, predlagam, da tudi o 
tem zakonu glasujemo. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta zakon soglasno sprejet. 
Ker smo končali obravnavo volilnih zakonov, predlagam, da overitelja 

zapisnika združita mnenja in stališča, ki so bila danes dana, da jih pošljemo 
izvršnemu svetu, skupščinam občin in skupščini mesta Ljubljana ter pristojnim 
zborom republiške skupščine. Predlagam, da naj bi se na vprašanja, na katera 
delegati niso dobili odgovorov, poslala pojasnila občinskim skupščinam. Mislim, 
da je prav, da se v sekretariatu izvršnega sveta za zakonodajo o tem dogovorijo 
in da se dajo pojasnila na vprašanje tovariša Uršiča, delegata iz Tolmina in 
tovarišice iz Lenarta, da bi bile te zadeve enotno urejene v vsej republiki. 
Mislim, da se tudi sekretariat s tem strinja. 

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

Se pravi, da je tudi ta predlog soglasno sprejet. 

Prehajamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda, to je na osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Osnutek zakona smo vam poslali dne 13. 2. 1974. Predstavnik predlagatelja 
k tej točki dnevnega reda je tovariš Leopold Kejžar, namestnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo, ki bo imel tudi uvodno besedo. Prosim, 
tovariš Kejžar! 

Leopold Kejžar: Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi osnutek 
zakona vsebuje nekatere spremembe in dopolnitve, ne prinaša pa bistvenih 
sprememb glede sistema izobraževanja na osnovnih šolah. Spremembe so po- 
trebne zlasti iz naslednjih razlogov: Skupščina SR Slovenije je leta 1973 
sprejela stališča in sklepe o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja, v 
katerih zavezuje izvršni svet, da izpopolni zakonske predpise in jasneje opredeli 
idejno naravnanost osnovne šole, podčrta odgovornost učiteljev, zlasti še vodil- 
nih delavcev za uresničevanje socialističnih družbenih vzgojnih smotrov. Te 
spremembe so v predloženem osnutku obsežene zlasti v 1., 23., 27., 29. in 
38. členu. 

Dalje je zakon potrebno uskladiti z novo ustavo, zlasti v tistem delu, ki 
ureja upravljanje osnovnih šol. Vsebinska značilnost teh sprememb pa je zlasti 
težnja tesneje povezati osnovno šolo z okoljem in starši ter opredeliti nalogo 
in odgovornost šole za vzgojo za samoupravljanje kot pedagoško kategorijo. 
Zeli pa se tudi povečati vpliv javnosti in staršev na upravljanje osnovnih šol 
in to rte samo na generalnih odločitvah, ampak zlasti s svetom staršev, s 
katerim se želi vplivati na organizacijo, vsebino in način izvajanja vzgojno- 
izobraževalnega dela ter sodelovati s strokovnimi organi šole. Spremembe 
te vrste so obsežene zlasti v 2., 4. in 7. členu, 22. do 26. in 33. do 35. členu. 

Sklep ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije nalaga skupščini 
SR Slovenije, da uskladi z ustavo določbe o financiranju osnovnih šol. Ta 
sprememba je vsebovana v 3. členu. Glede samega usklajevanja z ustavo je 
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treba omeniti še določbe o organizaciji osnovne šole, ki morajo omogočiti konsti- 
tuiranje temeljnih organizacij združenega dela v osnovnih šolah ter prilagoditi 
samoupravno organizacijo zelo različnim krajevnim okoliščinam in tudi samo- 
upravnim odločitvam delavcev v tistih mejah, ki jih dopuščajo zakonitosti 
pedagoškega procesa. 

Tudi aktualne potrebe prakse in razvoj osnovnega šolstva v zadnjih letih 
narekujejo nekatere izboljšave. Bistvo teh sprememb je vsebovano zlasti v 
členih od 15 do 19, ki v primerjavi s sedanjim zakonom zlasti precizirajo 
odgovornost učiteljev za pedagoško kvaliteto ocenjevanja znanja kot dela 
učnega procesa, zlasti zaradi posledic, ki jih ima to za napredovanje učen- 
cev. Zaradi pomembnosti tega zakon kot zakonsko obveznost navaja nekatera 
sicer znana pedagoška načela, na primer sprotnost ocenjevanja, javnost, ocenje- 
vanje vseh elementov znanja in okoliščin, ki vplivajo na uspeh. Glede na 
pogoste zahteve predlagatelj tudi predlaga v razpravo varianto k 18. členu, 
ki opredeljuje ponavljanje v osnovni šoli le kot izjemen primer. Tak poseg 
bi vsekakor imel dokajšnje posledice, posebej v slovenskih razmerah, ko imamo 
kljub splošnemu napredku osnovne šole v zadnjih letih vendarle še precejš- 
nje razlike v kvaliteti osnovne šole. Te razlike niso samo odraz različne ma- 
terialne in kadrovske osnove osnovnega šolstva na posameznih območjih, 
ampak odražajo tudi splošno kulturno razvitost okolja in zlasti širše socialne 
razmere. Osip v urbanem okolju vse bolj izginja. Zato je sprejem take določbe 
seveda neposredno povezan z nujnostjo, da ne povzročimo padca kvalitete 
osnovne šole in poslabšamo možnosti za nadaljnje šolanje v srednjih šolah. 
Vse, skupaj pa je nujno povezano z ustreznimi ukrepi za hitrejše zboljšanje 
materialne in kadrovske osnove osnovnega šolstva v manj razvitih območjih 
Slovenije. Sama zakonska ukinitev ponavljanja ne more še nikomur ničesar 
dati. Opravičena bi bila le v primeru, če bi bilo le zaradi nerazumevanja 
učiteljev treba poseči po takem ukrepu. Ker pa vse strokovne ugotovitve 
negirajo možnost takega sklepa, bo v razpravi o tej varianti predvsem po- 
trebno presoditi, ali razpolagamo s potrebno pripravljenostjo in družbenimi 
materialnimi možnostmi, da vzporedno z uveljavljanjem takega ukrepa omo- 
gočimo odpravljanje globljih vzrokov za slabši uspeh učencev v osnovnih 
šolah, zlasti povsod tam, kjer je to še posebno pereč problem. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli in uvodne razlage tovariša Kej- 
žarja začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker imamo osnutek zakona, je 
mogoče najširša razprava o vseh tistih vprašanjih, o katerih ste se na posvetih 
v občinah dogovorili, da jih je treba vnesti v ta zakon. Kdo želi besedo? (Nihče 
se ne javi.) Ali ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, ■ 
potem predlagam, da o osnutku zakona glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega r e d a , to je na obravnavo osnutka 
zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa. 

Osnutek zakona smo vam poslali dne 13. 2. 1974. Predstavnik predlagatelja 
k tej točki dnevnega reda je tovariš Andrej Grahor, podsekretar v republiškem 
sekretariatu za gospodarstvo, ki bo imel tudi uvodno besedo. 
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Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po prejšnji zakonski ureditvi je jugoslovanski temeljni zakon o graditvi že- 
leznic in o prometu in varnosti na železnicah iz leta 1965 enotno urejal vpra- 
šanja varnosti prometa na železnicah za vse območje Jugoslavije. Republiških 
zakonov s tega področja ni bilo. 2e s sprejemom ustavnih amandmajev k 
ustavi SFRJ in toliko bolj po včeraj sprejeti zvezni ustavi pa federacija ureja 
na področju železniškega prometa le še osnove varnosti, vse ostalo pa je v 
pristojnosti republik. V skladu s to ustavno spremembo je bil junija 1973 
sprejet zvezni zakon o osnovah varnosti v železniškem prometu. S tem 
zveznim zakonom je bilo določeno, da republike posamezna vprašanja s 
področja varnosti v celoti rešujejo s svojimi predpisi. Zakon, ki ga danes 
obravnavate, zato ureja varnost prometa na industrijskih železnicah in indu- 
strijskih tirih, rekonstrukcije prog, progovnih naprav, objektov, 'tirniičnih 
vozil ter industrijskih železnic in industrijskih tirov in vprašanje inšpekcije 
železniškega prometa. 

V skladu z navedenim zveznim zakonom zajema tudi določila o varnem 
in neoviranem prometu glede križanja cest z železniško progo. Zakon je sicer 
precej podroben, vendar pa kljub temu ni izčrpal v celoti vseh situacij. Menimo 
namreč, da podrobnejših tehničnih predpisov ne gre uvrščati v zakon, ampak 
spadajo v predpise, ki jih izdajajo izvršni svet skupščine SR Slovenije in pri- 
stojni upravni organi. Taki so tudi podrobnejši predpisi o tehnični izvedbi 
in varni ureditvi križanja železniške proge s cesto in predpisi o tehničnem 
pregledu signalnih in telekomunikacijskih naprav ter tirničnih vozil in proto- 
tipov teh vozil na jugoslovanskih železnicah in industrijskih tirih. Predloženi 
zakonski osnutek pa poskuša v celoti urediti varnost prometa na industrijskih 
železnicah in industrijskih tirih ter inšpekcijo železniškega prometa. Predla- 
gani osnutek zakona ne zajema posebnih določil o rekonstrukciji prog, progovnih 
naprav, objektov in tirničnih vozil na jugoslovanskih železnicah, na industrij- 
skih tirih, ampak le izrecno opozarja, da tudi za te objekte velja v naši re- 
publiki že sprejeti zakon o graditvi objektov. Dodaja le jasno razmejitev, da 
se za rekonstrukcijo ne šteje obnova in zamenjava progovnih naprav ter 
tirničnih vozil. 

Predpisi o križanju železniških prog s cestami so bili urejeni deloma v 
zveznem zakonu, deloma pa v republiškem zakonu o javnih cestah. Menimo, da 
spadajo v zakon, katerega osnutek danes obravnavate. Čeprav gre za tehnična 
določila, pa deloma posegajo tudi v ekonomska razmerja. Ta del bo moral 
biti čimprej urejen s sporazumom, kar tudi nakazuje 21. člen osnutka. Priča- 
kujemo, da bodo samoupravne interesne skupnosti, ki se snujejo na področju 
prometa, ustanovile tudi svojo skupno organizacijo*, na primer zvezo samouprav- 
nih interesnih skupnosti, in da bo nato v okviru tako organizirane svobodne 
menjave dela mogoče s samoupravnimi sporazumi urediti tudi ta vprašanja. Do 
takrat pa naj bi ta zakon določal tudi ekonomsko stran vprašanja. Se bolj 
jasno posega zakon v ekonomska vprašanja s prehodnimi in končnimi določ- 
bami, konkretno s členi 36, 37 in 38. Člena 36 in 37 razmejujeta že navedeno 
vprašanje o vzdrževanju cestnega prehoda prek železnice oziroma železniške 
infrastrukture na cestnem prehodu ter vseh potrebnih znakov. Prav gotovo 
bo o tem v bodoče odločal sporazum. Do ustanovitve samoupravnih interesnih 
skupnosti in njihove zveze pa borno še rabili zakonsko določilo, ki je prav 
zato razvrščeno med prehodne določbe. Enako prehodno naravo ima tudi do- 
ločilo 38. člena, s katerim predlagamo, da do samoupravne ureditve vprašanja 
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ostane v veljavi pristojnost izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da da 
ali odreče soglasje k ukinitvi določene proge ali dela proge, za katero železniško 
gospodarstvo ugotavlja, da je postala nerentabilna. Očitno gre za vprašanja, 
o katerih bodo po ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti odločali upo- 
rabniki železniškega prometa, ki bodo obenem s svojo odločitvijo o morebit- 
nem nadaljnjem delovanju nerentabilne proge sklenili tudi sporazum o po- 
krivanju razlike v stroških. Do samoupravnega organiziranja uporabnikov 
na tem področju pa mora ostati v veljavi sedanja ureditev, ki predvideva, 
da to nalogo opravlja izvršni svet. Ker s tem zakonom nadomeščamo zakon 
o organih za opravljanje določenih zadev s področja železnic v SR Sloveniji, 
ki je doslej urejal vprašanja nerentabilnih prog, mora biti tudi izrecno določe- 
no, da ostanejo tudi določila glede nerentabilnih prog v veljavi. Pravna praz- 
nina, ki bi sicer nastala, bi lahko vodila do težko rešljivih problemov. 

Inšpekcija železniškega prometa je bila v celoti urejena v prejšnjem 
zveznem temeljnem zakonu. Novi zvezni zakon te pristojnosti nima, ker po 
ustavnih določbah zvezni zakon ureja samo osnove varnosti, prometa, repu- 
blike pa same urejajo delovanje inšpekcij, tako glede izvajanja zveznega zakona 
kot tudi izvajanja republiških zakonov in drugih predpisov. Zato tudi ta 
osnutek vsebuje poglavje o inšpekciji železniškega prometa. Ta določila so 
že usklađena z osnutkom republiškega zakona, ki bo širše urejal delovanje 
vseh inšpekcij v SR Sloveniji. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi osnutka zakona in uvodne 
razlage tovariša Grahorja začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima 
delegat iz Sevnice, tovariš Lipovšek! 

Franc Lipovšek: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V obrazložitvi predlaganega osnutka zakona je pravilno ugotovljeno, 
da le-ta povzema v glavnem določbe temeljnega zakona o varnosti železniškega 
prometa iz leta 1965. Med drugim velja to predvsem tudi za tretji odstavek 
36. člena, ki določa, da se stroški za vzdrževanje naprav, s katerimi se udele- 
žencem v cestnem prometu dajejo znaki, da se cestnemu prehodu približuje 
vlak in tako dalje, delijo v enakih delih na železniško organizacijo in na 
upravljalca cest, s čimer se skupščina občine Sevnica ne more strinjati, in 
sicer iz naslednjih razlogov: Po območju občine Sevnica poteka odsek želez- 
niške proge Zidani most-Dobova v dolžini 20 km in del železniške proge Sev- 
nica—Trebnje v dolžini 14 km, kar pomeni, da imamo na celotnem območju 
občine 34 km železniških prog. Po stanju iz leta 1968 je imela občina skupaj 
43 nivojskih križanj z občinskimi cestami in potmi. Do sedaj je ukinila 6 za- 
varovanih in 21 nezavarovanih prehodov, kar pomeni, da si je močno' priza- 
devala, da čimbolj zmanjša stroške iz tega naslova in pripomore k povečanju 
varnosti železniškega prometa. Za preureditev poti preostalih železniških pre- 
hodov je morala naša občina prispevati precejšnja sredstva. Občina Sevnica 
je v letu 1972 zaradi prekategorizacije cest iz republiške v lokalne na rela- 
ciji Sevnica—Brestanica in Tržišče—Brunk po samem zakonu prevzela tudi 
obveznost za odplačevanje stroškov za dodatnih 7 zavarovanih prehodov. Iz- 
računali smo, da bo v tekočem letu znašala stroškovna ura čuvaja na železnici 
približno 30 dinarjev, če upoštevamo stroške, ki jih je transportno podjetje 
zaračunalo za leto 1973 in 15 °/o povečanje, o čemer nas je transportno podjetje 
že obvestilo. Za zapiranje enih zapornic je potrebno imeti 4 čuvaje, pri čemer 
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pa nismo upoštevali nadomestila za čas dopustov,, bolezni in drugih izostankov. 
Čuvajsko mesto zahteva letno 8 760 ur po 30 dinarjev, kar pomeni 262 800 
dinarjev, od česar odpade polovica na občino, torej 131 400 dinarjev na čuvaj- 
sko mesto. Samo na odseku od Sevnice do Blance, to je do meje z občino 
Krško je 6 zavarovanih železniških prehodov, in le 2 prehoda upravlja en ču- 
vaj, štirje prehodi pa imajo samostojno čuvajsko mesto. V stroških, ki smo jih 
navedli, niso upoštevani stroški za vzdrževanje prehoda cestišča in vzdrževanje 
signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, ki sicer niso tako pomemb- 
ni kot stroški za čuvaje, vendar pa pri 38 prehodih tudi nekaj pomenijo. Ob- 
čina Sevnica si je ob sprejemanju zakona o javnih cestah in ob sprejemanju 
odloka o kategorizaciji cest močno prizadevala, da bi se odsek ceste od Sevnice 
proti Krškem kategoriziral v regionalno cesto, ker bi s tem seveda odpadli 
stroški plačevanja za železniške prehode. Pri tem je občino Sevnica podpirala 
tudi komisija za razvoj Kozjanskega, svet posavskih občin, medobčinski svet 
ZK Posavja, predvsem pa prebivalstvo tega območja, vendarle s predlogom 
nismo uspeli. Razumljivo je, da se z obstoječim dejstvom, glede kategorizacije 
cest nismo pomirili in pričakujemo, da bo krivica, ki nam je bila storjena, na 
nek način popravljena. Prekategorizacijo cest omenjamo ob tej priložnosti za- 
radi tega, ker nam je le-ta skupno z zakonom o ureditvi nekaterih vprašanj 
s področja varnosti železniškega prometa povzročila nenormalne stroške. 

Zaradi prevzema določenih obveznosti za preureditev nekaterih prehodov 
na progi Sevnica'—Trebnje smo s transportnim podjetjem Ljubljana dosegli 
za leto 1973 določeno znižanje obveznosti za vzdrževanje prehodov na progi 
Sevnica—Krško, kljub temu pa je znašala obveznost naše občine 550 000 din. 
Torej, če upoštevamo še nova povečanja, potem bi skupni stroški naše občine 
za letošnje leto za vzdrževanje železniških prehodov znašali 978 000 dinarjev. 
Za boljše razumevanje situacije, v kateri se bo v tem letu znašla naša občina 
s svojimi proračunskimi dohodki, poudarjamo, da v predlogu proračunskih 
dohodkov, ki so realni, predvidevamo za letošnje leto davek od kmetijske de- 
javnosti v znesku 858 000 dinarjev, kar pomeni, da bodo vsi davki iz naslova 
kmetijstva (smo zaostala kmetijska občina) porabljeni za plačevanje stroškov 
železniških prehodov. Taka situacija je nevzdržna. Nevzdržno je tudi dejstvo, 
da bi morali od celotnih izvirnih proračunskih dohodkov za letošnje leto izlo- 
čiti kar 9,1 % za obveznost občine do nivojskih križanj, lokalnih cest in poljskih 
poti. Takega primera v naši republiki ni, zato je tudi republiška skupščina 
pred dvema letoma sprejela priporočilo, da naj skupnost za ceste SR Slovenije 
upošteva težaven položaj občin Sevnica in Kočevje, kar je bilo deloma tudi 
opravljeno. 

Kot sem že poudaril, si je občina Sevnica že v letih 1968 in 1970, ko je 
železniško podjetje prvič terjalo občine za prispevke za vzdrževanje prehodov, 
prizadevala, da bi do skrajnosti zmanjšala število prehodov, kar ji je tudi 
uspelo, vendar so bili to predvsem nezavarovani prehodi. V zadnjih treh letih 
je skupščina občine vsepovsod poudarjala, da je sedanje stanje nesprejemljivo, 
predvsem če upoštevamo', da je občina Sevnica dejansko manj razvita. Resno 
se sprašujemo, zakaj bi morale manj razvite ah celo nerazvite občine prispeva- 
ti glavni delež stroškov za železniške prehode, koristi povezane z železnico pa 
imajo in bodo tudi v bodoče imela predvsem območja, ki imajo do železnice 
po veljavnih predpisih glede na svojo gospodarsko moč simbolične obveznosti. 

Skupščina občine Sevnica meni, da obstaja tudi sedaj bojazen, da bodo 
te pripombe naletele na gluha ušesa, kajti vsa naša dosedanja prizadevanja 
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niso padla na plodna tla. Dokaz za to je tudi predlagani osnutek zakona, ki kot 
rečeno povzema določbe temeljnega zakona o varnosti železniškega prometa. 
Skupščina občine Sevnica je mnenja, da je potrebno problem plačila stroškov 
po tretjem odstavku 36. člena osnutka zakona urediti že s tem zakonom si- 
stemsko in pravilnejše, kot je bilo to urejeno do sedaj, pri čemer naj nosi 
stroške iz petega odstavka osnutka predlaganega zakona v celoti železniško 
gospodarstvo-. Pokriva naj jih z zaračunavanjem transportnih uslug, ker jih 
bodo plačali tisti, za katere se transportne usluge opravljajo. Taka rešitev 
bi bila najbolj pravična. Ce pa tudi ni mogoče, pa naj pokriva celotno sloven- 
sko gospodarstvo kot pokriva izgube železniškega gospodarstva. Možno je tudi, 
da se ti stroški delijo na enake dele na železniške organizacije in upravljalce 
cest, vendar tako, da tisti del stroškov, ki odpade na upravljalce cest, plačajo 
vzajemno, ne solidarno, vse občine v Sloveniji po določenem ključu, bodisi 
po ustvarjenem družbenem proizvodu ah pa po ustvarjenem narodnem dohodku 
oziroma s proračunskimi sredstvi občin. Kot primer bi navedel, da je nemogoče, 
če slučajno na takem .področju, kot je naše, ko lokalna cesta 5-krat ali 6-krat 
križa železniško progo, in pelje dnevno 50 ali 100 kamionov čez to progo, ki 
pa sicer niso s prizadete občine, ampak so z območja cele Slovenije, da bi prispe- 
vala občina v enakem merilu kot železnica, ki pa prepelje dnevno 200 vlakov po 
istih tirih. Na ta način bi odpadle sedanje anomalije, ko občina z 8-krat ali 
9-krat večjim zneskom narodnega dohodka prispeva za vzdrževanje železniških 
prehodov enake oziroma manjše zneske kot občina, ki ima 8-krat ali 10-krat 
manjši narodni dohodek, tako v absolutnem znesku kot tudi na prebivalca. 

Prosim, da delegati občin, zbrani na tem zasedanju, upoštevajo kritično 
situacijo, ki obstaja v naši občini glede plačevanja stroškov za železniške pre- 
hode, ki so že nastali, v prihodnje pa se bodo še povečali. To velja tudi za 
nekatere druge občine v Sloveniji. V vseh primerih se stroški povečujejo za- 
radi splošne inflacije stroškov. V naši občini so ti stroški v zadnjih dveh letih 
zelo porasli, zaradi prekategorizacije ceste Sevnica—Brestanica iz regionalne 
v lokalno, ker smo s tem tudi avtomatsko prevzeli tudi sofinanciranje. 

V imenu skupščine občine Sevnica, ki je o tej problematiki razpravljala 
prav gotovo že več kot 20-krat, predlagam, da predlagatelj zakona upošteva 
predloge skupščine občine Sevnica že pri pripravi predloga tega zakona. 

Predsedujoči Zdravko Koren: Kdo še želi besedo? Želi besedo pred- 
stavnik predlagatelja? Prosim! Besedo ima tovariš Andrej Grahor. 

Andrej Grahor: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da je prav, če problem, ki ga je sprožil tovariš Lipovšek, delegat iz 
občine Sevnica, ponovno proučimo. Rad bi povedal k temu še naslednje: V tem 
zakonu je le prehodno zadržano stanje, tako kot je bilo, dokler ga dokončno 
ne bomo uredili na samoupravni osnovi. Vprašanje je, če bi bilo smotrno to 
reševati v tem zakonu, ko pa je vendar jasno, da to ne bo v prihodnje stvar 
zakonske ureditve. Z ekonomske strani je rešitev verjetno v tem, da se prehodi 
avtomatizirajo. 

Po podatkih, ki jih imamo, stane železniško gospodarstvo avtomatizacija 
enega prehoda nekaj več kot 30 starih milijonov dinarjev, stroški vzdrževanja 
pa se znižajo na približno 500 000 starih dinarjev. Sedaj stane vzdrževanje 
skoraj toliko kakor avtomatizacija, to se pravi, da se avtomatizacija v manj 
kot 2 letih amortizira. To je pot, za katero se bodo samoupravno odločili tako 
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v železniškem gospodarstvu oziroma v interesni skupnosti za železnice kot 
tudi v skupnosti za ceste. 

Rar se tiče cest pa v osnutku zakona o javnih cestah, ki je zaenkrat še de- 
lovni osnutek in ni bil predložen skupščini, predlagamo, da naj bi kategori- 
zacije cest določali s sporazumom med temeljnimi interesnimi skupnostmi za 
ceste v okviru republiške skupnosti za ceste. To se pravi, da bo takrat s spo- 
razumom mogoče ugotoviti, ah je res kakšna cesta narobe razporejena med 
ceste, s katerimi gospodarijo občine oziroma s katerimi bodo gospodarile te- 
meljne interesne skupnosti za ceste. Takrat se bo mogoče z enakim sporazumom 
dogovoriti za drugačen ključ za pokrivanje prehodov med cesto in železnico 
tudi na cestah, ki so sedaj lokalne in nerazvrščene ceste. 

Vsi ti elementi bodo morali biti čimprej rešeni. Zavedajoč se teh proble- 
mov smo te določbe vnesli v prehodne in končne določbe tega zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli mogoče še kdo besedo-? Če ne, 
predlagam, da tudi ta stališča, predloge in mnenja tovariša Lipovška strneta ove- 
ritelja zapisnika in da se pošljejo predlagateljem zakona, pristojnim telesom 
republiške skupščine, skupščinam občin in skupščini mesta Ljubljana. Se stri- 
njate s tem predlogom? Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
S tem končujem 44. zasedanje delegatov občin in se zahvaljujem za udeležbo 

in razpravo. Prosim overitelja zapisnika, da ostaneta v dvorani zaradi dogovora 
o nadaljnjem delu. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.35.) 



PRlLGCE mi 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 

pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 
Pogosto se ne ujemajo hkrati izdani podatki o eni in isti zadevi, neredko 

pa podatke naknadno spreminjamo, ne da bi tako ravnanje dovolj opravičili. 
Tako je bilo na primer z neproračunsko bilanco federacije, sedaj pa je podobno 
z zunanjetrgovinsko bilanco-, o kateri navaja zvezna administracija dva različna 
podatka. 

Tako »Ekonomska politika« ugotavlja, da so vsi časopisi objavili podatek, 
da se je zunanjetrgovinski deficit v 11 mesecih letošnjega leta povečal glede 
na isto obdobje lani za 28,9 %. Ko omenja to številko, ki jo je navedel zvezni 
sekretar za zunanjo trgovino Ludviger, pa »Ekonomska politika« ugotavlja, da 
druge številke, objavljene istočasno, vodijo do drugačnega sklepa. Trgovinski 
primanjkljaj je znašal v 11 mesecih lanskega leta 900,3 milijona dolarjev, v 
letošnjih 11 mesecih pa 1458,1 milijona dolarjev, torej je letošnji večji za 61,9 %. 

Taki neskladni podatki so se pojavljali iz leta v leto tudi v elektroenergetski 
bilanci, in sicer v tem smislu, da so bilance, ki so jih izdelale elektrogospodarske 
organizacije, napovedovale primanjkljaje, nasprotno temu pa so zvezni družbeni 
plani vse od leta 1956 naprej skoraj redno napovedovali presežke, ki jih pa vse 
do danes ni bilo, vsaj ne v tem smislu, da bi bilo dovolj energije za vse porab- 
nike v državnem merilu, pač pa je aluminijska industrija kot velik potrošnik 
že dosegla plan, predviden za leto 1975. Torej za potrošnjo energije skrbimo, 
za proizvodnjo pa ne, raje smo prikrojevali številke, dokler se je dalo. 

Ker tako ravnanje povzroča veliko- škodo tudi naši republiki oziroma 
njenemu gospodarstvu, vprašujem izvršni svet SR Slovenije: 

— Kako bi se dalo doseči, da bi končno povsod prenehali prakso, ki ni v 
skladu z našim samoupravnim sistemom, saj ga celo izpodkopava, ker samo- 
upravljalce sili, da ukrepajo podobno, če hočejo preprečiti neupravičeno odtu- 
jevanje dela, kar je največkrat cilj takšne prakse? 

Različni podatki krožijo na primer tudi o tem, koliko je katera republika 
najela mednarodnih investicijskih posojil in kako jih vrača, prav tako so 
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nezanesljivi podatki o produktivnosti dela, o rasti proizvodnje, o stopnji inflacije, 
za katero vemo, komu je v škodo in komu v korist. Ce smo v zadnjem času 
uspeli razčistiti že toliko zadev, potem končno poskrbimo, da bo dobil samo- 
upravljalec tudi resnične informacije, da bi lahko pravilno odločal! 

Drugo vprašanje 
Skupščina SR Slovenije je dala pred več meseci soglasje k najetju medna- 

rodnega posojila za plinovod — ki ga bo gradilo podjetje Naftagas, Novi Sad 
— s pogojem, da federacija in s tem naša republika ne bo imela nobene obvez- 
nosti glede vračanja tega visokega posojila. 

Vprašujem, ali je slovenski izvršni svet že dobil tako zagotovilo in ali 
ne bi bilo prav, da bi bil v bodoče tak dokument priložen vsakemu zahtevku 
za soglasje. 

Poslanci smo namreč pravkar sprejeli v zvezi z zakonom o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za 
financiranje industrijskega projekta livarna železa in tempranih litin v Kikindi 
— samo zahtevek za soglasje in nič drugega. 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 
Iz predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 

ter neposrednih nalogah v letu 1974 sledi, da bo morala naša republika povečati 
svojo obveznost za zvezni proračun v naslednjem letu za 24 % nasproti letoš- 
njemu letu, medtem pa navajajo časopisi, da se povečuje zvezni proračun za 
leto 1974 le za 19;%. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pojasni, zakaj prispeva naša repu- 
blika 5 % več, kot znaša povečanje zveznega proračuna, kakšna je osnova za 
plačevanje prispevkov, s katerimi pokrivajo republike in pokrajine potrebe 
zveznega proračuna za leto 1973 in 1974 in koliko znašajo ti prispevki v 
absolutnih zneskih. 

Drugo vprašanje 
Pri občinskih skupščinah se načrtujejo predračuni dohodkov in izdatkov 

raznih skladov za leto 1974, med drugim tudi kmetijskih skladov, v breme 
katerih plačujejo vsaj nekatere občine stroške za obrambo pred točo. 

Na seji sveta za kmetijstvo občine Ljutomer je bila dana kritika, kajti 
v letošnjem letu obramba proti toči ni smela uporabljati raket proti oblakom, 
ker da je bil v bližini avion, zaradi česar je povzročila toča veliko škodo. 

Člani sveta so zahtevali, da se uredi zadeva tako, da bi v urah, ko grozi 
toča, letališča (v poštev prihaja za naše področje le Zagreb) preusmerila zaradi 
varnosti avione tako, da bi lahko razstreljevali oblake. Ce pa letališča ne bi 
upoštevala interesov kmetijstva, naj bi prevzela tudi odgovornost za posledice. 

Za to službo je bilo do sedaj vloženih že mnogo sredstev. 
Ce se v tej zadevi ne najde primerne rešitve, obstaja nevarnost, da bo 

sedanji obrambni sistem propadel, ker ne bo financerjev. 
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Prosim izvršni svet SR Slovenije, da stori vse potrebne korake, da bi lahko 
v primeru nevarnosti za točo obrambni sistem v letu 1974 nemoteno deloval 
oziroma da uredi zadevo tako, da prevzame organ, ki ne dovoli uporabe raket, 
tudi vso odgovornost za škodo. 

Stane Pungerčar, 
poslanec gospodarskega zbora 

Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani je poslala vsem poslancem 
gradivo: Priprave za gradnjo predkliničnih inštitutov medicinske fakultete 
v Ljubljani (datirano: september 1973). 

Problematika je bila obravnavana že 28. 5. 1973 na seji IS skupščine 
SR Slovenije kot .aktualna, in dokumentirana (z informacijo o možnostih 
za pričetek pripravljalnih del na območju bodočih predkliničnih inštitutov 
Medicinske fakultete (informacija republiškega sekretariata z dne 10. 5. 1973 
št. 351-21/70 z dne 24. 5. 1973). Razprava pa je postala aktualna ob pripravi 
Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter nepo- 
srednih nalogah. Poslanci socialno-zdravstvenega zbora so vložili amandma, ki 
se nanaša na to problematiko. Tako je bilo v Resoluciji sprejeto naslednje 
besedilo — poglavje C 2. točka: 

»Zaključiti je treba tehnične in finančne priprave za gradnjo Medicinske 
fakultete v Ljubljani ter pospešiti njeno graditev.« 

Predstavnik Medicinske fakultete prof. dr. Ivo Antolič je v televizijski 
oddaji dne 11. 1. 1974 ponovno opozoril na problematiko, ki je bila obravnavana 
ob sprejemanju Resolucije na seji republiškega zbora in enotnega zbora delovnih 
skupnosti 26. 12. 1973. Zlasti je poudaril, da je izdelana vsa potrebna dokumen- 
tacija in bi bilo mogoče nadaljevati delo oziroma investicijo pod pogojem, 
da sprejme skupščina SR Slovenije odlok o sofinanciranju te investicije. 

Postavljam poslansko vprašanje: 
V čem je zadržek, da se ne nadaljujejo dela pri zgoraj navedeni investi- 

ciji, kdaj bo skupščina SR Slovenije sprejela odlok o> sofinanciranju te inve- 
sticije in ali še vedno veže republiko obveza soudeležbe 40 %, kakor je bilo 
doslej to določeno? 

Odgovor prosim na prvi prihodnji seji. Prosim tudi za pismeni odgovor. 

Janez Vidmar, 
poslanec gospodarskega zbora 

Skupščina občine Kranj je 24. 5. 1973 posredovala skupščini SR Slovenije 
predlog za spremembo zakona o Višji šoli za organizacijo dela Kranj, v katerem 
je predložila preosnovo višje v visoko šolo. Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
še ni predložil predloga pristojnima zboroma skupščine SR Slovenije. Zato 
prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

Kdaj bo izvršni svet skupščine SR Slovenije predložil pristojnima zboroma 
skupščine SR Slovenije predlog za spremembo zakona o Višji šoli za organizacijo 
dela Kranj? 

Prosim za odgovor na prihodnji seji gospodarskega zbora. Odgovor želim 
tudi v pismeni obliki. 
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Žarko Žigon, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prvo vprašanje 
Prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje 

vprašanje in zahtevate odgovor na prvi prihodnji seji tudi v pismeni obliki. 
Vprašanje: 1. Zakaj zakon o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi 

depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne 
investicije (Ur. 1. SRS 45/73 stran 1515) v 1. členu 5. in 6. odstavka določa, 
da se sredstva, vplačana kot depozit uporabnikom družbenih sredstev obračunajo 
le obresti po obrestni meri 3% na leto za nazaj do 19. julija 1973. Po tem 
datumu pa se sredstva depozita ne obrestujejo? 

2. Ali lahko tolmačimo, da tako zakonsko določilo zmanjšuje dohodek 
gospodarskim organizacijam, ki so dolžne plačevati omenjen depozit? 

Obrazložitev: Od TOZD s področja trgovine sem prejel vprašanje zaradi 
nejasnosti v določilih navedenega zakona. Ob postavljanju vprašanja je v pismu 
navedeno predvsem, da ima trgovina danes težko situacijo glede ustvarjanja 
dohodka in da morajo razmišljati o vsakem dinarju. Navedeni zakon pa za 
sredstva depozita že tako minimalne obresti od 20. 7. 1973 dalje ukinja. Njihova 
organizacija pa dobiva sicer za sredstva na žiro računu iz naslova obresti od 
a vista sredstev letno 2 %. Ta ukrep tolmačijo, kot da jim zakon zmanjšuje 
dohodek. 

Drugo vprašanje 
1. Dne 18. 4. 1972 je bilo predano vsem potrošnikom obvestilo, da od 1. maja 

dalje več ne bo »specialnega — zimskega oziroma industrijskega kurilnega olja«. 
Namesto tega je Petrol ponudil specialno (marina) ali plinsko olje D-2 in D-s. 

V juniju je prišlo ponovno obvestilo, da specialnega (marina) olja ni več, 
da pa lahko dobivamo namesto njega kurilno olje po ceni (0,824 din) kg fco 
rafinerija (prejšnja cena 0,724 din kg). 

Analitični podatki, ki nam jih je takrat posredoval Petrol za to olje, 
so bili: 

viskoznost pri 20° C  1,17° E do 1,25° E 
strdišče   0 do 10° C 
žvepla  0,10 do 0,20 °/0 

Iz tega potegnemo zaključek, da je šlo pri vsej tej stvari samo za povečanje 
cene od 0,724 din/kg na 0,824 din/kg fco rafinerija Lendava. 

2. V letu 1973 so se cene in kvalitete olj še hitreje spreminjale. Dne 
4. 10. 1973 smo dobili obvestilo, da so novi JUS standardi, ki so v veljavi od 
1. 5. 1973, prinesli spremembo v kvaliteti: 

dosedanje kurilno olje se lahko deli na dve kvaliteti, in sicer na lahko — 
specialno z viskoznostjo pri 20° C max. 1,5—3° E s ceno 1,094 din/kg fco rafine- 
rija in lahko kurilno olje s ceno fco raf. 0,840 din z viskoznostjo pri 50° C 
max. 4° E. 

Torej gre tu za spremembo kvalitete (poveča se predvsem viskoznost od 
1,25° E na 3° E) in cena za 0,27 din/kg. Pri tem v tolažbo izvemo, da se je cena 
povečala zato, ker je pri tem olju že vsebovan temeljni prometni davek po 
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tarifni št. 1 zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Ur. list 
SFRJ št. 33/316 z dne 30. 6. 1972). Kaže, kar je logično, da prej tega davka 
pri tem olju ni bilo. 

Dne 5/11-1973 smo bili od Petrola ponovno obveščeni, da cena za kurilno 
olje lahko specialno naraste na 2,85 din/kg s tem, da ostanejo kvalitetni pogoji 
nespremenjeni. 

Cena tega olja se poveča v skladu z Uradnim listom št. 57/73, ki uvršča 
to olje v grupo plinskih olj in veljajo zanj vsi veljavni prodajni pogoji, ki 
določajo prodajo plinskih olj, to je temeljni prometni davek in cestno takso. 

Torej se je cena lahko specialnega kurilnega olja povečala s 1/11-1973 
glede na ceno v mesecu septembru 1973 za 2,026 din/kg ali ca. 380 % in glede 
na ceno, ki je veljala v oktobru 1973, za ca. 260 %. 

Razumljivo nam je, da se cena kurilnega olja veča v skladu s povečanjem 
cene surove nafte, ki jo v glavnem uvažamo, ni nam pa razumljivo, zakaj 
moramo plačevati za naša tehnološka goriva temeljni prometni davek in 
cestno takso. 

Tako so vsi naši proizvodi obremenjeni z dvojnim prometnim davkom. 
Prvič ga moramo plačati za olje, kar je naša pomožna surovina, drugič pa ga 
plača potrošnik v maloprodaji. Da bi pa naši proizvodi imeli kako vzročno 
zvezo z obrabo ali poškodbami cestišč, nam še do sedaj ni bilo znano. 

Večina kurilnega olja se pri nas porabi za proizvodnjo poljedelskega orodja, 
in to ca. 100 ton mesečno. Sedanja podražitev kurilnega olja nam dvigne lastno 
ceno za ca. 15%, kar obremenjuje obrat pri maksimiranih prodajnih cenah 
z 250 000 din na mesec. 

Zaključek 
a) Stalno spreminjanje kvalitete kurilnega olja ni vodilo nikamor drugam 

kot do višjih cen, ki jih je uspel na tak način pridobiti proizvajalec. Potrošniki 
smo na koncu obtičali pri slabših kvalitetah in višjih cenah. 

b) Spremembo, ki jo je prinesel Uradni list št. 57/73 glede uvrstitve 
lahkega specialnega kurilnega olja med plinska olja, za katerega se plačuje 
temeljni prometni davek in cestna taksa, ne moremo razumeti drugače kot 
tako, da so bili naši predstavniki, ki so za tak predpis glasovali, napačno 
informirani. 

Navedeno kurilno olje uporabljajo tudi drugi industrijski obrati, kmetijski 
pa tudi tisti, ki imajo proizvodnjo v rastlinjakih. 

Zadnje povišanje je povečalo stroške ogrevanja rastlinjakov od prejšnjih 
51.50 din na 175,00 din za m2 ogrevnega prostora ali za 300 %. 

To je le nekaj podatkov, ki bi jih veljalo upoštevati pri oceni položaja, ki 
je nastal po uveljavitvi navedenega predpisa (Ur. list SFRJ št. 57/73). Možno je 
dobiti še več podobnih ocen, ki bi morda še bolj nazorno spodbijale enostransko 
ravnanje izvajalca navedenega predpisa. 

Vprašanja: 
1. Ali IS skupščine SRS deli mišljenje uporabnikov kurilnega olja, da je 

nevzdržno, da je za navedeno kurilno olje predpisano plačevanje temeljnega 
prometnega davka in celo cestne takse? 

2. Ali je bilo povišanje cen naftnih derivatov izvedeno res samo zaradi 
povišanja cen surove nafte na inozemskem trgu, kar sprememba cene za kurilno 
olje izpodbija? 

25 
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3. Ali namerava IS na osnovi ocene navedenih uporabnikov karkoli ukre- 
niti, da bo cena navedenega kurilnega olja spet v sorazmerju s cenami surovin, 
ki se sicer uporabljajo V podobne namene. 

Miran Hasl, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Decembra smo sprejeli »Zakon o uporabi presežkov dohodkov od davka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1973 za financiranje TIS in 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja« (Ur. list SRS št. 45/73). 

Služba družbenega knjigovodstva Koper — po tolmačenju centrale SDK — 
meni, da zakon ni v skladu z zveznim zakonom o limitiranju (Ur. list SFRJ 
št. 71/72 oz. sprememba št. 59/73) in da zanje še vedno velja le ta zakon. 

Na podlagi imenovanega zveznega zakona si bo gospodarstvo na obali re- 
fundiralo iz sredstev TIS prek 2 000 000 din oziroma se terjatve gospodarstva 
kljub sprejetju »slovenskega zakona« nadaljujejo. 

Prosijm, bi lahko dobili tolmačenje glede veljavnosti omenjenih dveh 
zakonov? 

Kje bodo TIS dobile finančna sredstva za pokrivanje nastalih razlik? 
So v primeru izpada teh sredstev dolžne to razliko poravnati družbeno- 

politične skupnosti, to je občine? 
Vam je znano, da so v nastalem položaju resno ogrožena celo izplačila 

finančnih sredstev za osebene dohodke? 

Milan Razdevšek, 

poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Skupščina SRS je sprejela resolucijo o investicijah za bolnišnično dejav- 
nost. Izdelan je bil tudi prioritetni vrstni red, ki se deloma že uresničuje. V 
njem pa četrta skupina bolnišnic sploh ni upoštevana in ni mi jasno, zakaj 
bolnišnica v Slovenjem Gradcu ne dobi nobenih republiških sredstev, čeprav 
je izvršnemu svetu znano, da je ta zavod sredi programsko odobrene investicij- 
ske dejavnosti, da na njenem področju ni več denarja kot drugje, da je ta 
ustanova vedno pravočasno pošiljala republiki vso potrebno tehnično dokumen- 
tacijo. 

Zato prosim za odgovor na tole vprašanje: 
Na podlagi katerih kriterijev je doslej bolnišnica v Slovenjem Gradcu 

izpadla iz republiške liste, čeprav izpolnjuje vse pogoje, ki jih republiška reso- 
lucija zahteva? 

PREDLOG USTAVE 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

Izhajajoč iz zgodovinskega dejstva, da so delavci in kmetje ter napredni 
ljudje vseh narodov in narodnosti Jugoslavije, združeni v narodnoosvobodilni 
fronti s komunistično partijo na čelu s svojim bojem v narodnoosvobodilni vojni 
in socialistični revoluciji zrušili stari razredni red, ki je temeljil na izkorišča- 
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nju, političnem zatiranju in nacionalni neenakopravnosti, ter začeli ustvarjati 
družbo, v kateri bosta človek in njegovo delo osvobojena izkoriščanja in samo- 
volje, vsak narod in vsaka narodnost posebej in vsi skupaj pa našli možnosti 
za svoboden in vsestranski razvoj; 

upoštevajoč, da so z razvojem materialne osnove države in socialističnih 
družbenih odnosov ter z nadaljnjo graditvijo odnosov, temelječih na samouprav- 
ljanju in nacionalni enakopravnosti, nastale bistvene spremembe v družbenih 
in političnih odnosih, ki zahtevajo ustrezne spremembe ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije iz leta 1963, in da so bile določbe te ustave 
na posameznih področjih že spremenjene z ustavnimi amandmaji v letih 1967, 
1968 in 1971; 

v težnji, da se učvrstijo in še naprej razvijejo dosežene revolucionarne pri- 
dobitve, da se utrdita pravica in odgovornost socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin za lasten razvoj in za razvoj jugoslovanske skup- 
nosti kot celotne in da se zagotovi nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih 
demokratičnih odnosov na poti k osvoboditvi dela in zgraditvi komunistične 
družbe; 

izhajajoč tudi iz potrebe, da se z novo ustavo Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, ki poleg novih sprememb obsega tudi z njimi usklađene do- 
ločbe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1963 in 
ustavnih amandmajev I do XLII, utrdi ustavni sistem na enotnih socialističnih 
samoupravnih temeljih — 

zvezna skupščina v soglasju s skupščinami republik in skupščinama 
avtonomnih pokrajin 

sprejema 

USTAVO 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

UVODNI DEL 

TEMELJNA NAČELA 

I 

Izhajajoč iz pravice vsakega naroda do samoodločbe, ki vključuje tudi 
pravico do odcepitve, so se narodi Jugoslavije na podlagi svoje svobodno izra- 
žene volje v skupnem boju vseh narodov in narodnosti v narodnoosvobodilni 
vojni in socialistični revoluciji v skladu s svojimi zgodovinskimi težnjami in v 
zavesti, da je nadaljnja krepitev njihovegla bratstva in enotnosti v skupnem 
interesu, skupaj z narodnostmi, s katerimi živijo, združili v zvezno republiko 
svobodnih in enakopravnih narodov in narodnosti in ustvaril socialistično fe- 
derativno skupnost delovnih ljudi — Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo, v kateri v interesu vsakega naroda in vsake narodnosti posebej in 
vseh skupaj uresničujejo in zagotavljajo: 

socialistične družbene odnose, ki temeljijo na samoupravljanju delovnih 
ljudi, in varstvo socialističnega samoupravnega sistema; 

25» 
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nacionalno svobodo in neodvisnost; 
bratstvo in enotnost narodov in narodnosti; 
enotne interese delavskega razreda in solidarnost delavcev in vseh delovnih 

ljudi; 
možnosti in svoboščine za vsestranski razvoj človekove osebnosti in za 

zbliževanje ljudi ter narodov in narodnosti v skladu z njihovimi interesi in 
težnjami na poti k ustvarjanju čedalje bogatejše kulture in civilizacije socia- 
listične družbe; 

združevanje in usklajevanje prizadevanj za razvoj materialne osnove so- 
cialistične družbe in blaginje ljudi; 

sistem družbenoekonomskih odnosov in enotne temelje političnega sistema, 
s katerimi se zagotavljajo skupni interesi delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi ter enakopravnosti narodov in narodnosti; 

združevanje lastnih hotenj z naprednimi težnjami -človeštva. 
Delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice 

v socialističnih republikah in v socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu 
z njihovimi ustavnimi pravicami; kadar to v skupnem interesu določa ta ustava 
— pa v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

Delovni ljudje, narodi in narodnosti odločajo v federaciji po načelih spora- 
zumevanja republik in avtonomnih pokrajin, solidarnosti in vzajemnosti, enako- 
pravne udeležbe republik in avtonomnih pokrajin v organih federacije skladno 
s to ustavo ter po načelu odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za 
lasten razvoj in1 za razvoj socialistične skupnosti kot celote. 

II 

Socialistična družbena ureditev Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije temelji na oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in na 
razmerjih med ljudmi kot svobodnimi in enakopravnimi proizvajalci in ustvar- 
jalci, ki jim delo služi izključno za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb. 

Temelj teh razmerij je družbenoekonomski položaj delovnega človeka, ki 
mu zagotavlja, da s tem, ko dela s sredstvi v družbeni lastnini ter neposredno 
in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi v združenem delu odloča o vseh 
zadevah družbene reprodukcije v medsebojni odvisnosti, odgovornosti in soli- 
darnosti, uresničuje svoj osebni materialni in moralni interes in pravico, 
da uživa rezultate svojega živega in minulega dela in pridobitve splošnega 
materialnega in družbenega napredka, da na tej podlagi kar naj popolneje 
zadovoljuje svoje osebne in družbene potrebe in razvija svoje delovne in druge 
ustvarjalne sposobnosti. 

Skladno s tem so nedotakljiva podlaga človekovega položaja in njegove 
vloge: 

družbena lastnina produkcijskih sredstev, ki izključuje vrnitev kakršnega 
koli sistema izkoriščanja človeka in ki z odpravljanjem odtujenosti delavskega 
razreda in delovnih ljudi od produkcijskih sredstev in drugih pogojev za delo 
zagotavlja samoupravljanje delovnih ljudi v proizvodnji in delitvi proizvoda 
dela in usmerjanje razvoja družbe na samoupravnih temeljih; 

osvoboditev dela kot preraščanje zgodovinsko pogojenih družbenoekonom- 
skih neenakosti in odvisnosti ljudi pri delu, ki se zagotavlja z odpravljanjem na- 
sprotja med delom in kapitalom in vsakršne oblike mezdnih razmerij, z vse- 
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stranskim razvojem produkcijskih sil, z večanjem produktivnosti dela s 
skrajševanjem delovnega časa, z razvijanjem in uporabo znanosti in tehnike 
z zagotavljanjem čedalje višje izobrazbe za vse in s povzdigo kulture delovnih 
ljudi; 

pravica do samoupravljanja, na podlagi katere vsak delovni človek enako- 
pravno z drugimi delovnimi ljudmi odloča o svojem delu, pogojih za delo 
in rezultatih dela, o lastnih in skupnih interesih in o usmerjanju družbenega 
razvoja uresničuje oblast in odloča o drugih družbenih zadevah; 

pravica delovnega človeka, da uživa sadove dela in materialnega napredka 
družbene skupnosti po načelu: »Vsak po svojih sposobnostih — vsakemu po 
njegovem delu«, in njegova dolžnost, da zagotavlja razvoj materialne osnove 
za lastno in družbeno delo in prispeva k zadovoljevanju drugih družbenih 
potreb; 

ekonomska, socialna in osebna varnost človeka; 
solidarnost in vzajemnost vsakogar do vseh in vseh do vsakogar, ki temelji- 

ta na zavesti delovnih ljudi, da lahko svoje trajne interese uresničujejo samo po 
teh načelih; 

svobodna pobuda pri razvijanju proizvodnje ter drugih družbenih in oseb- 
nih dejavnosti v korist človeku in družbeni skupnosti; 

demokratični politični odnosi, ki omogočajo človeku, da uresničuje svoje 
interese, pravico do samoupravljanja in druge pravice ter razvija svojo oseb- 
nost z neposredno aktivnostjo v družbenem življenju, zlasti v organih samo- 
upravljanja, v družbenopolitičnih organizacijah in drugih družbenih organiza- 
cijah in društvih, ki jih sam ustanavlja in po njih vpliva na razvijanje družbene 
zavesti in širjenje možnosti za svojo aktivnost ter za uresničevanje svojih in- 
teresov in pravic; 

enakost pravic, dolžnosti in odgovornosti ljudi v skladu z ustavnostjo 
in zakonitostjo. 

Družbenoekonomski in politični sistem izhajata iz takega položaja človeka 
in sta namenjena njemu in njegovi vlogi v družbi. 

Nasprotna družbenoekonomskemu in političnemu sistemu, ki ga določa 
ta ustava, je vsaka oblika upravljanja, proizvodnje in drugih družbenih dejav- 
nosti ter vsaka oblika delitev, ki bi — kot birokratska samovolja, tehnokratska 
uzurpacija in privilegiji, temelječi na monopolnem upravljanju produkcijskih 
sredstev, aH kot prilaščanje družbenih sredstev na skupinskolastninski podlagi, 
kot kakšna druga oblika privatizacije teh sredstev ali kot zasebnolastniška ali 
partikularistična sebičnost — pačila družbene odnose, ki temeljijo na takem 
človekovem položaju, kakor tudi vsaka druga oblika, ki bi delavski razred 
omejevala pri uresničevanju njegove zgodovinske vloge v družbenoekonom- 
skih in političnih odnosih ter pri organiziranju politične oblasti zanj in za vse 
delovne ljudi. 

III 

Družbena lastnina kot izraz socialističnih družbenoekonomskih odnosov 
med ljudmi je osnova svobodnega združenega dela in vladajočega položaja 
delavskega razreda v proizvodnji in v družbeni reprodukciji v celoti, kakor 
tudi osnova z lastnim delom pridobljene osebne lastnine, ki je namenjena za 
zadovoljevanje človekovih potreb in interesov. 
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Produkcijska sredstva v družbeni lastnini kot skupna neodtujljiva osnova 
družbenega dela in družbene reprodukcije so namenjena izključno delu za 
zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov delovnih ljudi ter razvija- 
nju materialne osnove socialistične družbe in socialističnih samoupravnih od- 
nosov. Produkcijska sredstva v družbeni lastnini, s sredstvi za razširjeno re- 
produkcijo vred, neposredno upravljajo združeni delavci, ki z njimi delajo, v 
lastnem interesu in v interesu delavskega razreda ter socialistične družbe. 
Pri uresničevanju te družbene funkcije so združeni delavci odgovorni drug 
drugemu in socialistični skupnosti kot celoti. 

Z družbeno lastnino produkcijskih sredstev in drugih delovnih sredstev 
se vsakomur zagotavlja, da se pod enakimi pogoji vključi v združeno delo z 
družbenimi sredstvi in da si, uresničujoč pravico dela z družbenimi sredstvi, 
s svojim delom pridobiva dohodek za zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb. 

Izhajajoč iz tega, da nihče nima lastninske pravice na družbenih produkcij- 
skih sredstvih, si ne more nihče — ne družbenopolitična skupnost ne or- 
ganizacija združenega dela ne skupina občanov ne posameznik — na nikakršni 
lastninskopravni podlagi prilaščati proizvoda družbenega dela, niti ne more 
upravljati družbenih produkcijskih in delovnih sredstev in ne razpolagati z 
njimi in tudi ne samovoljno določati pogojev za delitev. 

Človekovo delo je edina podlaga za prilaščanje proizvoda družbenega dela 
in za upravljanje družbenih sredstev. 

O delitvi dohodka na del, ki je namenjen za razširjanje materialne osnove 
družbenega dela, in na del, ki je namenjen za zadovoljevanje osebnih in skup- 
nih potreb delovnih ljudi, odločajo delovni ljudje, ki ta dohodek ustvarjajo, v 
skladu z načelom delitve po delu ter v skladu z medsebojno odgovornostjo in 
solidarnostjo ter z družbeno določenimi osnovami in merili za pridobivanje in 
delitev dohodka. 

Sredstva, namenjena za obnavljanje in razširjanje materialne osnove 
družbenega dela, so skupna osnova za ohranjanje in razvoj družbe, t. j. za 
družbeno reprodukcijo, ki jo na podlagi samoupravljanja uresničujejo delovni 
ljudje v vseh oblikah združevanja dela in sredstev ter v medsebojnem sodelo- 
vanju organizacij združenega dela. 

Osnova vseh oblik združevanja dela in sredstev družbene reprodukcije 
ter samoupravne integracije združenega dela je temeljna organizacija združe- 
nega dela kot osnovna oblika združenega dela, v kateri uresničujejo delavci 
neodtujljivo pravico, da pri. delu z družbenimi sredstvi odločajo o svojem delu, 
pogojih za delo in o rezultatih svojega dela. 

Ko dosegajo rezultate skupnega dela kot vrednost na trgu ob pogojih 
socialistične blagovne proizvodnje, delavci z neposrednim povezovanjem, s 
samoupravnim sporazumevanjem in z družbenim dogovarjanjem svojih organi- 
zacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter z 
načrtovanjem dela in razvoja združujejo družbeno delo, pospešujejo celoten 
sistem socialističnih družbenoekonomskih odnosov in obvladujejo stihijsko de- 
lovanje trga. 

Denarni in kreditni sistem sta sestavni del odnosov v družbeni reproduk- 
ciji, ki temeljijo na samoupravljanju delavcev v združenem delu z družbenimi 
sredstvi; celoten v teh odnosih doseženi dohodek je neodtujljiv del dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela. 
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Zaradi medsebojne odvisnosti produkcijskega, prometnega in finančnega 
področja združenega dela kot delov enotnega sistema družbene reprodukcije 
urejajo delavci v organizacijah združenega dela svoja medsebojna razmerja 
v družbeni reprodukciji in sodelujejo tako, da je delavcem v proizvodnji zago- 
tovljeno odločanje o rezultatih' lastnega živega in minulega dela v vseh teh 
odnosih. 

Da bi mogli delovni ljudje zadovoljevati svoje osebne in skupne potrebe 
in interese na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in drugih 
družbenih dejavnosti kot delov enotnega procesa družbenega dela, svobodno 
menjavajo in združujejo svoje delo z delom delavcev v organizacijah združenega 
dela na teh področjih. Svobodno menjavo dela uresničujejo delovni ljudje ne- 
posredno', po organizacijah združenega dela in v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti ali po njih. S takimi odnosi se delavcem v teh dejavnostih zagotavlja 
enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo drugi delavci v združenem delu. 

Za popolnejše, smotrnejše in organizirano zadovoljevanje svojih osebnih 
in skupnih potreb in interesov v družbenih dejavnostih in določenih dejavnostih 
materialne proizvodnje ustanavljajo delovni ljudje skupaj z delavci v organiza- 
cijah združenega dela teh dejavnosti samoupravne interesne skupnosti, v kate- 
rih svobodno menjavajo delo in neposredno urejajo odnose skupnega pomena. 
Delavci in delovni ljudje ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti tudi za 
zadovoljevanje določenih svojih osebnih in skupnih potreb in interesov s 
sredstvi, združenimi po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost s sred- 
stvi v lastnini občanov, imajo na podlagi svojega dela v načelu enak družbeno- 
ekonomski položaj in v glavnem enake pravice in obveznosti kot delavci v or- 
ganizacijah združenega dela. 

Kmetje, ki uživajo s to ustavo določeno lastninsko pravico na obdelo- 
valnem zemljišču, imajo pravico in dolžnost izkoriščati to zemljišče za pospe- 
ševanje kmetijske proizvodnje v lastnem interesu in v interesu socialistične 
skupnosti. Socialistična skupnost podpira prizadevanja kmetov za višjo produk- 
tivnost njihovega dela in njihovo svobodno združevanje v zadruge in druge 
oblike združevanja za zboljšanje delovnih in življenjskih razmer. 

Za organizirano vključevanje kmetov v socialistične samoupravne družbeno- 
ekonomske odnose in za pospeševanje kmetijske proizvodnje se na podlagi druž- 
benih sredstev in družbenega dela zagotavljajo pogoji za njen razvoj, pa tudi 
pogoj i za združevanje kmetov in njihovo sodelovanje z organizacijami združe- 
nega dela po načelih prostovoljnosti in enakopravnosti. 

Da bi dosegli materialno osnovo za enakopravnost narodov in narodnosti 
Jugoslavije, da bi se izenačevali materialni pogoji za družbeno življenje in 
delo delovnih ljudi in da bi se kar najbolj skladno razvijalo gospodarstvo 
kot celota, se v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v splošnem in- 
teresu posveča posebna pozornost hitrejšemu razvoju produkcijskih sil v gospo- 
darsko manj razvitih republikah in avtonomnih pokrajinah ter v ta namen 
zagotavljajo potrebna sredstva in sprejemajo drugi ukrepi. 

Da bi zboljšali svoje življenjske in. delovne razmere, ustvarili podlago 
za njihovo stabilnost in kar najpopolneje izrabili možnosti za razvoj produk- 
cijskih sil družbe in povečanje produktivnosti svojega in celotnega družbenega 
dela, da bi na tej podlagi razrvijali socialistične samoupravne odnose ter ob- 
vladovali stihijsko delovanje trga, delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela ter delovni ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih in 
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drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot tudi v družbenopolitič- 
nih skupnostih, na podlagi znanstvenih spoznanj in nanje oprtih ocen o razvoj- 
nih možnostih, z načrtovanjem svojega dela in razvoja usklajujejo odnose v 
družbeni reprodukciji in usmerjajo razvoj družbene proizvodnje ter drugih 
družbenih dejavnosti s svojimi, na samoupravni podlagi določenimi skupnimi 
interesi in cilji. 

IV 

V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pripada vsa oblast delav- 
skemu razredu, povezanemu z vsemi delovnimi ljudmi mesta in vasi. 

Za zgraditev družbe kot svobodne skupnosti proizvajalcev razvijajo delav- 
ski razred in vsi delovni ljudje socialistično samoupravno' demokracijo kot 
posebno obliko diktature proletariata, in to zagotavljajo: 

z revolucionarnim odpravljanjem in z ustavno prepovedjo kakršnekoli ob- 
like družbenoekonomskih in političnih odnosov in organizacij, ki bi temeljili 
na razrednem izkoriščanju in lastninskem monopolu in kakršnegakoli politič- 
nega delovanja, ki bi bilo usmerjeno k izpostavitvi takih odnosov; 

z uresničevanjem samoupravljanja v organizacijah združenega dela, v 
krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih kot tudi v družbenopolitičnih skupnostih 
in v družbi nasploh ter z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem teh 
organizacij in skupnosti; 

s svobodnim in enakopravnim samoupravnim (urejanjem medsebojnih 
razmerij ter z usklajevanjem skupnih in splošnih interesov delovnih ljudi in 
njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti s samoupravnim sporazumeva- 
njem in z družbenim dogovarjanjem; 

z odločanjem delovnih ljudi pri uresničevanju oblasti in upravljanju drugih 
družbenih zadev v temeljnih organizacijah združenega dela ter v drugih te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih po delegacijah in delegatih 
v organih upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti kot tudi po dele- 
gacijah in delegatih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in v drugih 
organih samoupravljanja; 

z obveščanjem delovnih ljudi o vseh vprašanjih, ki so pomembna za uresni- 
čevanje njihovega družbenoekonomskega položaja in za kar najbolj popolno 
in kvalificirano odločanje pri izvrševanju funkcij oblasti in upravljanja drugih 
družbenih zadev; 

z javnostjo dela vseh organov oblasti in samoupravljanja ter nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij; 

z osebno odgovornostjo nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij; z odgovornostjo organov oblasti in samoupravljanja, z zamenljivostjo 
nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter z omejevanjem 
njihove ponovne izvolitve in imenovanja za določene funkcije; 

z uresničevanjem nadzorstva delavcev in drugih delovnih ljudi in sploh 
družbenega nadzorstva nad delom nosilcev samoupravnih, javnih in drugih 
družbenih funkcij v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbeno- 
političnih skupnostih; 

z uresničevanjem in varstvom ustavnosti in zakonitosti; 
z družbenopolitično dejavnostjo socialističnih sil, organiziranih v družbe- 

nopolitičnih organizacijah; 
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s svobodnimi in vsestranskimi aktivnostmi ljudi. 
Samoupravljanje delovnih ljudi v temeljniih organizacijah združenega 

dela, v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih je osnova enotnega sistema 
samoupravljanja in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

Da bi zagotovili pogoje za svoje življenje in delo ter družbeni razvoj in 
da bi ustvarili socialistično skupnost, uresničujejo delovni ljudje v občini kot 
samoupravni in temeljni družbenopolitični skupnosti in v drugih družbeno- 
političnih skupnostih s povezovanjem svojih organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, z delovanjem družbenopoli- 
tičnih organizacij, s samoupravnim sporazumevanjem, z družbenim dogovar- 
janjem in delovanjem skupščin kot skupnih organov vseh ljudi, njihovih or- 
ganizacij in skupnosti — skupne interese, izvršujejo oblast in upravljajo druge 
družbene zadeve, 

Z ustavo določene funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev 
izvršujejo v družbenopolitičnih skupnostih skupščine družbenopohtičnih skup- 
nosti kot izvoljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah in drugi skup- 
ščinam odgovorni organi. 

Da bi bili delovni ljudje in vse organizirane socialistične sile kar najbolj 
udeleženi pri uresničevanju oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev in 
usklađeni njihovi skupni in splošni družbeni interesi, obravnavajo organi druž- 
benopohtičnih skupnosti pobude, mnenja in predloge družbenopolitičnih organi- 
zacij, zavzemajo do njih stališča in sodelujejo z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami. 

Delavski razred in vsi delovni ljudje zagotavljajo tudi po državni oblasti 
s splošno obveznimi normami socialistične družbene odnose in razvoj družbe 
ter upravljanje družbenih zadev na samoupravnih temeljih, varujejo svoboščine 
in pravice človeka in občana, socialistične samoupravne odnose in samoupravne 
pravice delovnih ljudi, rešujejo družbene konflikte in varujejo z ustavo do- 
ločeni red. 

Samoupravni položaj in pravice delovnega človeka v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, samoupravnih interes- 
nih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, samo- 
upravni položaj delovnih ljudi v občini, svobodno samoupravno združevanje, 
aktivnost in ustvarjalnost delovnih ljudi, enakopravnost narodov in narodnosti 
ter svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, ki so določene s to 
ustavo, so temelj, meja in smer uresničevanja pravic in dolžnosti družbeno- 
pohtičnih skupnosti pri izvrševanju funkcije oblasti. 

Družbena samozaščita se kot funkcija samoupravne družbe uresničuje z 
aktivnostmi delovnih ljudi, občanov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopohtičnih in drugih organizacij 
in družbenopolitičnih skupnosti; njen namen je varovati ustavno ureditev, 
samoupravne pravice delovnih ljudi ter druge pravice in svoboščine človeka 
in občana, varovati družbeno premoženje in zagotavljati osebno in premoženj- 
sko varnost delovnih ljudi in občanov ter svoboden družbeni razvoj. 

Za uresničevanje in usklajevanje svojih interesov in samoupravnih pravic 
v skladu s splošnimi interesi socialistične družbe ter za opravljanje določenih 
družbenih zadev in razvijanje raznovrstnih aktivnosti se delovni ljudje in ob- 
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čani svobodno združujejo v družbenopolitične in druge družbene organizacije 
in društva kot sestavni del socialističnega samoupravnega sistema. 

Družbenopolitične organizacije so kot oblika svobodnega političnega or- 
ganiziranja delovnih ljudi na razrednih socialističnih temeljih aktiven faktor 
razvoja in varstva socialistične samoupravne družbe. 

V 

Svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, ki jih določa ta ustava, 
so neločljiv del in izraz socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov, 
v katerih se človek osvobaja kakršnegakoli izkoriščanja in samovolje ter s 
svojim delom ustvarja možnosti za vsestranski razvoj in svobodno izražanje 
ter varstvo svoje osebnosti in za spoštovanje človekovega dostojanstva. Svobo- 
ščine in pravice človeka in občana so omejene samo z enakimi svoboščinami 
in pravicami drugih in z interesi socialistične družbe. Socialistična družba 
zagotavlja pogoje za kar najpopolnejše uresničevanje in varstvo svoboščin in 
pravic, ki jih določa ta ustava. Vsakršna aktivnost, ki bi kratila te svoboščine 
in pravice človeka in občana, je v nasprotju z interesi socialistične družbe. 

Izobraževanje, znanost in kultura so bistven faktor razvoja socialistične 
družbe, večje produktivnosti dela, razvoja ustvarjalnih sil ljudi in vsestran- 
skega razvoja osebnosti, humaniziranja socialističnih samoupravnih odnosov 
in splošnega napredka družbe; zato socialistična skupnost zagotavlja svobodo 
ustvarjalnosti in ustvarja možnosti za razvoj in napredek izobraževanja ter 
znanstvene, kulturne in umetniške ustvarjalnosti, da bi kar najuspešneje 
pomagale k razvoju, k ustvarjalni sposobnosti delovnih ljudi, k napredku socia- 
lističnih družbenih odnosov in k vsestranskemu razvoju svobodne in humane 
osebnosti. 

Vzgoja in izobraževanje temeljita na dosežkih sodobne znanosti, zlasti 
marksizma, kot osnovah znanstvenega socializma, in naj usposabljata delovne 
ljudi za dek» in za samoupravljanje ter jih vzgajata v duhu pridobitev socia- 
listične etike, samoupravnega demokratizma, socialističnega patriotizma, brat- 
stva in enotnosti, enakopravnosti narodov in narodnosti in socialističnega 
internacionalizma. 

Delovni ljudje v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih si na temeljih solidarnosti in vzajemnosti ter 
socialističnega humanizma zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost in 
ustvarjajo čedalje ugodnejše možnosti za življenje in delo in za razvoj vsestran- 
ske osebnosti delovnega človeka. Ti cilji socialne politike se uresničujejo z 
nenehnim zboljševanjem in izenačevanjem življenjskih in delovnih razmer, 
s premagovanjem razlik, ki izvirajo iz materialne nerazvitosti in drugih neenakih 
možnosti za življenje in delo, na temeljih ^solidarnosti in vzajemnosti, z 
izenačevanjem možnosti za izobraževanje in delo ter z onemogočanjem in 
odpravljanjem socialnih razlik, ki ne temeljijo na načelu delitve po delu. 

Socialistična družbena skupnost zagotavlja materialne in druge možnosti 
za uresničevanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki 
jim je zajamčena socialna varnost. 

Za varstvo in izboljševanje človekovega okolja zagotavljajo delovni ljudje 
in občani, organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
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skupnosti in socialistična družba možnosti za ohranitev in .pospeševanje naravnih 
in drugih vrednot človekovega okolja, ki so pomembne za zdravo, varno in 
tvorno človekovo življenje in delo sedanjega in prihodnjih rodov. 

VI 

Delovni ljudje in občani ter narodi in narodnosti Jugoslavije so odločeni, 
da vse svoje sile usmerijo k ustvarjalnemu delu v miru in h graditvi svoje 
samoupravne socialistične skupnosti; zato si dosledno prizadevajo za politiko 
miru in so proti agresiji, vojni in agresivnim pritiskom katerekoli vrste. Da 
bi si zagotovili miren razvoj in socialistično graditev, so pripravljeni z vsemi 
silami in sredstvi, ki so jim na razpolago, z oboroženim bojem in drugimi 
oblikami splošnega ljudskega odpora varovati in braniti svojo svobodo, neod- 
visnost, suverenost, teritorialno neokrnjenost in socialistični samoupravni red 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. V ta namen delovni ljudje 
in občani ter narodi in narodnosti Jugoslavije organizirajo in gradijo splošno 
ljudsko obrambo kot neločljiv del socialistične samoupravne družbene ureditve, 
v zavesti, da sta obrambna sposobnost družbe in pripravljenost države za 
obrambo večji, možnost agresije pa manjša, kolikor bolj razvita je splošna 
ljudska obramba kot oblika in vsebina obrambne organiziranosti družbene 
skupnosti. Krepitev obrambne sposobnosti države je sestavni del politike miru 
in enakopravnega mednarodnega sodelovanja. 

Splošna ljudska obramba v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
je enoten sistem organiziranja, pripravljanja in sodelovanja federacije, republik, 
avtonomnih pokrajin, občin, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, družbenopolitičnih in družbenih organizacij, delovnih ljudi in 
občanov v oboroženem boju in v vseh drugih oblikah odpora ter pri izvrševanju 
drugih nalog, ki so pomembne za obrambo države. V splošni ljudski obrambi 
je oborožen boj odločilna oblika upiranja agresiji. Oborožene sile Socialistične 
federetivne republike Jugoslavije so nosilec oboroženega boja in tvorijo celoto. 
Vrhovno vodenje in poveljevanje oboroženim silam zagotavljata enotnost in 
nedeljivost oboroženega boja. 

VII 

V prepričanju, da sta miroljubno sožitje in aktivno sodelovanje enako- 
pravnih držav in narodov, ne glede na razlike v njihovi družbeni ureditvi, 
neogiben pogoj za mir in družbeni napredek na svetu, opira Socialistična 
federativna republika Jugoslavija svoje mednarodne odnose na načela spošto- 
vanja nacionalne suverenosti in enakopravnosti, nevmešavanja v notranje za- 
deve drugih držav, socialističnega internacionalizma in mirnega reševanja 
mednarodnih sporov. V svojih mednarodnih odnosih se Socialistična federa- 
tivna republika Jugoslavija ravna po načelih ustanovne listine Združenih naro- 
dov, izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti in aktivno sodeluje v mednarodnih 
organizacijah, ki jim pripada. 

Pri uresničevanju teh načel se Socialistična federativna republika Jugosla- 
vija zavzema: 
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za vzpostavitev in razvoj vseh oblik mednarodnega sodelovanja, ki pri- 
spevajo k utrjevanju miru, h krepitvi vzajemnega spoštovanja, enakoprav- 
nosti in prijateljstva med narodi in državami ter k njihovemu zbliževanju; 
za najširšo in najbolj svobodno menjavo materialnih in duhovnih dobrin, za 
svobodo medsedbojnega obveščanja in za razvijanje drugih odnosov, ki pri- 
spevajo k uresničevanju skupnih gospodarskih, kulturnih in drugih interesov 
držav, narodov in ljudi, posebej pa k razvoju demokratičnih in socialističnih 
odnosov v mednarodnem sodelovanju in sploh k družbenemu napredku; za 
preseganje blokovske razdelitve sveta; za zavračanje sile ali grožnje s silo v 
mednarodnih odnosih ter za resnično splošno in popolno' razorožitev; 

za pravico vsakega naroda, da si svobodno določa in gradi svojo družbeno 
in politično ureditev po poteh in s sredstvi, ki si jih sam izibira; 

za pravico naroda do samoodločbe in nacionalne neodvisnosti in za njegovo 
pravico, da bije za te cilje osvobodilni boj; 

za spoštovanje pravic narodnostnih manjšin, vštevši pravice delov jugo- 
slovanskih narodov, ki žive kot narodnostne manjšine v drugih državah; 

za mednarodno podporo narodom, ki bije jo pravičen boj za svojo nacionalno 
neodvisnost in osvoboditev iz imperializma, kolonializma in vseh drugih oblik 
nacionalnega zatiranja in podrejanja; 

za razvoj mednarodnega sodelovanja, ki zagotavlja enakopravne ekonomske 
odnose na svetu, suvereno razpolaganje z nacionalnimi naravnimi bogastvi in 
ustvarjanje možnosti za hitrejši razvoj manj razvitih držav; 

za spoštovanje splošno priznanih norm mednarodnega prava. 
Ko se Socialistična federativna republika Jugoslavija zavzema za vsestran- 

sko politično, ekonomsko, znanstveno in kulturno sodelovanje z drugimi narodi 
in državami, zastopa kot socialistična skupnost narodov stališče, da mora to 
sodelovanje prispevati k ustvarjanju tistih demokratičnih oblik v povezovanju 
držav, narodov in ljudi, ki ustrezajo interesom narodov in družbenemu 
napredku, in je v tem pogledu odprta skupnost. 

Vsi organi, organizacije in posamezniki se morajo v mednarodnih ekonom- 
skih, političnih, kulturnih in drugih odnosih ter v svojih odnosih z; organi« 
in organizacijami v tujini ravnati po teh načelih zunanje politike in medna- 
rodne dejavnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije ter se zavzemati 
za njihovo uresničevanje. 

VIII 

Zveza komunistov Jugoslavije, pobudnik in organizator narodnoosvobodil- 
nega boja in socialistične revolucije ter zavestni nosilec teženj in interesov 
delavskega razreda, je po nujnosti zgodovinskega razvoja postala organizirana 
vodilna idejna in politična sila delavskega razreda in vseh delovnih ljudi pri 
graditvi socializma in pri uresničevanju solidarnosti delovnih ljudi, bratstva 
in enotnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Zveza komunistov Jugoslavije je s svojim usmerjevalnim idejnim in poli- 
tičnim delom v razmerah socialistične demokracije in družbenega samouprav- 
ljanja glavni pobudnik in nosilec politične aktivnosti za varstvo in nadaljnji 
razvoj socialistične revolucije in socialističnih samoupravnih družbenih odnosov, 
posebno pa za krepitev socialistične družbene in demokratične zavesti, in je za 
to odgovorna. 
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Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije, ki je nastala v narodno- 
osvobodilni vojni in socialistični revoluciji kot prostovoljna in demokratična 
fronta delovnih ljudi in občanov ter vseh organiziranih socialističnih sil na čelu 
s komunistično partijo in se gradila v razvijajoči se socialistični samoupravni 
družbi, je najširša osnova njihove družbenopolitične aktivnosti v socialističnem 
samoupravnem sistemu. 

V Socialistični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije uresničujejo delovni 
ljudje in občani, Zveza komunistov Jugoslavije kot vodilna idejna in politična 
sila, druge družbenopolitične organizacije in vse organizacije socialistične sile 
politično in akcijsko enotnost socialističnih sil, usmerjajo družbeni razvoj na 
temeljih oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi 
in v ta namen: 

obravnavajo družbena vprašanja in dajejo politične pobude na vseh področ- 
jih družbenega življenja, usklajujejo mnenja, zavzemajo politična stališča glede 
urejanja teh vprašanj, usmerjanja družbenega razvoja, uresničevanja pravic 
in interesov delovnih ljudi in občanov, uresničevanja enakopravnosti narodov in 
narodnosti ter razvoja socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov, 
predlagajo rešitve družbenih vprašanj in dajejo smernice svojim delegatom v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti; 

določajo skupne programe družbene aktivnosti in skupna merila za volitve 
delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in za volitve delegatov v 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti; zagotavljajo demokratično predlaganje 
in določanje kandidatov za člane delegacij v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, kandidatov za delegate v skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
in kandidatov za samoupravne, javne in druge družbene funkcije v družbeno- 
političnih skupnostih; obravnavajo splošna vprašanja kadrovske politike in 
vzgoje kadrov ter določajo merila za izbiranje kadrov; 

spremljajo delo organov oblasti in organov upravljanja, samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, izražajo svoja- mnenja in sodbe, opravljajo družbeno nadzorstvo in 
izrekajo kritiko njihovega dela, zlasti glede zagotavljanja javnosti dela in 
odgovornosti pri delu; 

ustvarjajo možnosti za vsestransko udeležbo mladine in njenih organizacij 
v družbenem in političnem življenju; 

zagotavljajo obveščanje delovnih ljudi in občanov ter svoj vpliv na druž- 
beni sistem informiranja in na uresničevanje vloge tiska in drugih oblik javnega 
obveščanja in občevanja;. 

- se borijo za humane odnose med ljudmi, za razvijanje socialistične demo- 
kratične zavesti in norm socialističnega načina življenja kot tudi za odprav- 
ljanje pojavov, ki ovirajo razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih 
družbenih odnosov ali jim kako drugače škodujejo. 

Družbenopolitične skupnosti so dolžne v mejah svojih pravic in dolžnosti 
zagotavljati Socialistični zvezi delovnega ljudstva Jugoslavije materialne in 
druge možnosti za uresničevanje funkcij, ki jih ima po ustavi. 

Delavci, prostovoljno organizirani v sindikat kot najširšo organizacijo 
delavskega razreda, se borijo za tak položaj delavskega razreda, kot ga določa 
ustava; za uresničevanje socialističnih samoupravnih odnosov in odločilno vlogo 
delavcev pri upravljanju družbene reprodukcije; za uresničevanje interesov in 
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samoupravnih in drugih pravic delavcev na vseh področjih dela in življenja, 
za zagotovitev enakopravnosti delavcev pri združevanju dela in sredstev, 
pridobivanju in delitvi dohodka in določanju skupnih meril za delitev po 
rezultatih dela; za samoupravno povezovanje in združevanje različnih področij 
združenega dela; za razvijanje produkcijskih sil družbe in večjo produktivnost 
dela; za samoupravno usklajevanje posamičnih, skupnih in splošnih družbenih 
interesov; za večjo izobrazbo in usposabljanje delavcev za opravljanje samo- 
upravnih in drugih družbenih funkcij; za demokratično predlaganje in določanje 
kandidatov za delegate v organe upravljanja organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in kandidatov za delegacije teh 
organizacij in skupnosti ter delegate za skupščine družbenopolitičnih skupnosti; 
za najširšo udeležbo delavcev pri izvrševanju funkcij oblasti in upravljanja 
drugih družbenih zadev; za uresničevanje interesov delavskega razreda v ka- 
drovski politiki; za varstvo pravic delavcev; za zagotavljanje socialne varnosti 
in razvoj življenjskega standarda delavcev kot tudi za razvijanje in krepitev 
njihove solidarnosti in za večjo razredno zavest in odgovornost samoupravljalcev. 

Sindikat daje pobudo za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje, neposredno sodeluje pri tem sporazumevanju in dogovarjanju in daje 
predloge organom upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti, skupšči- 
nam družbenopolitičnih skupnosti ter drugim državnim in družbenim organom 
za urejanje vprašanj, ki se nanašajo na materialni in družbeni položaj delav- 
skega razreda. 

IX 

Družbenoekonomski in politični sistem ter drugi odnosi, ki jih določa ta 
ustava, so usmerjeni k razširitvi možnosti za nadaljnji razvoj socialistične 
družbe, za premagovanje njenih protislovij in za tak družbeni napredek, ki 
bo na podlagi vsestranske razvitosti produkcijskih sil, visoke produktivnosti 
dela, obilja proizvodov in vsestranskega razvoja človeka kot svobodne osebnosti 
omogočil razvoj družbenih odnosov, v katerih se bo uresničevalo načelo komu- 
nizma: »Vsak po svojih sposobnostih — vsakemu po njegovih potrebah«. 

V ta namen so organi samoupravljanja, državni organi, samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične in druge organizacije, delovni 
ljudje in občani neposredno poklicani, da z vso svojo dejavnostjo: 

širijo in krepijo materialno osnovo družbe in življenja posameznikov, s 
tem da razvijajo produkcijske sile, večajo produktivnost dela in nenehno 
pospešujejo socialistične samoupravne odnose; 

ustvarjajo razmere, v katerih se bodo odpravljale družbenoekonomske raz- 
like med umskim in telesnim delom in v katerih bo človekovo delo čedalje 
popolneje izražalo njegovo ustvarjalnost in osebnost; 

širijo in razvijajo vse oblike samoupravljanja in socialističnega samo- 
upravnega demokratizma, zlasti na področjih, na katerih prevladujejo funkcije 
političnih oblasti, omejujejo prisilo in ustvarjajo pogoje za njeno odpravljanje 
ter gradijo med ljudmi razmerja, ki bodo temeljila na zavesti o skupnih 
interesih, na socialistični etiki in na svobodni človekovi ustvarjalnosti; 

prispevajo k uresničevanju človekovih svoboščin in pravic, k humanizaciji 
družbenega okolja in človekove osebnosti, h krepitvi solidarnosti in človečnosti 
med ljudmi ter k spoštovanju človekovega dostojanstva; 
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razvijajo vsestransko sodelovanje in zbliževanje z vsemi narodi v skladu 
z naprednimi težnjami človeštva, da se ustvari svobodna skupnost vseh narodov 
na svetu. 

X 

Ta del ustave, ki izraža temeljna načela socialistične samoupravne družbe 
in njenega napredka, je podlaga in smer za razlago ustave in zakonov kakor 
tudi za delovanje vseh in vsakogar. 

PRVI DEL 

SOCIALISTIČNA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA 

1. člen 

Socialistična federativna republika Jugoslavija je zvezna država kot državna 
skupnost prostovoljno združenih narodov in njihovih socialističnih republik ter 
socialističnih avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine v sestavi Socialistične 
republike Srbije, ki temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi, ter socialistična samoupravna demokratična skupnost 
delovnih ljudi in občanov ter enakopravnih narodov in narodnosti. 

2. člen 

Socialistično federativno republiko Jugoslavijo sestavljajo: Socialistična 
republika Bosna in Hercegovina, Socialistična republika Crna gora, Socialistična 
republika Hrvatska, Socialistična republika Makedonija, Socialistična republika 
Slovenija in Socialistična republika Srbija, kot tudi Socialistična avtonomna 
pokrajina Kosovo in Socialistična avtonomna pokrajina Vojvodina, ki sta v 
sestavi Socialistične republike Srbije. 

3. člen 

Socialistična republika je država, ki temelji na suverenosti ljudstva ter 
na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, in 
socialistična samoupravna demokratična skupnost delovnih ljudi in občanov 
ter enakopravnih narodov in narodnosti. 

4. člen 

Socialistična avtonomna pokrajina je avtonomna socialistična samoupravna 
demokratična družbenopolitična skupnost, ki temelji na oblasti in samouprav- 
ljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, v kateri delovni ljudje in 
občani, narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice;'kadar v skup- 
nem interesu delovnih ljudi in občanov, narodov in narodnosti republike kot 
celote tako določa ustava Socialistične republike Srbije, pa tudi v tej republiki. 

5. člen 

Ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije je enotno in ga 
sestavljajo ozemlja socialističnih republik. 
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Ozemlje republike se ne more spremeniti brez privolitve republike, ozemlje 
avtonomne pokrajine pa tudi ne brez privolitve avtonomne pokrajine. 

Meja Socialistične federativne republike Jugoslavije se ne more spremeniti 
brez soglasja vseh republik in avtonomnih pokrajin. 

Meja med republikami se sme spremeniti samo po njunem sporazumu; 
če gre za mejo avtonomne pokrajine, pa še z njenim soglasjem. 

6. člen 

Grb Socialistične federativne republike Jugoslavije je polje, obdano z 
žitnim klasjem. Klasje je spodaj povezano z modrim trakom, na katerem je 
datum 29. XI. 1943. Med vrhovi klasja je rdeča peterokraka zvezda. V sredini 
polja je šest poševno položenih plamenic, katerih plameni se zlivajo v en plamen. 

7. člen 

Zastava Socialistične federativne republike Jugoslavije je sestavljena iz 
treh barv: modre, bele in rdeče, z rdečo peterokrako zvezdo na sredi. Razmerje 
med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste vodoravno 
od zgoraj navzdol po temle redu: modra, bela in rdeča. Vsaka barva zavzema 
po širini tretjino zastave. Zvezda ima pravilno peterokrako obliko in zlat 
(rumen) rob. Središče zvezde se krije s točko, v kateri se sekata diagonali 
zastave. Gornji krak zvezde sega do polovice v modro barvo zastave, tako da 
imata dolnja kraka zvezde ustrezno mesto na rdeči barvi zastave. 

8. člen 

Socialistična federativna republika Jugoslavija ima himno. 

9. člen 

Glavno mesto Socialistične federativne republike Jugoslavije je Beograd. 

DRUGI DEL 

DRUŽBENA UREDITEV 

I. poglavje 

Družbenoekonomska ureditev 

1. Položaj človeka v združenem delu 
in družbena lastnina 

10. člen 

Socialistična družbenoekonomska ureditev Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije temelji na svobodnem združenem delu s produkcijskimi sred- 
stvi, ki so družbena lastnina, ter na samoupravljanju delavcev v proizvodnji 
in delitvi družbenega proizvoda v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in v družbeni reprodukciji v celoti. 
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11. člen 

Delo in rezultati dela določajo na podlagi enakih pravic in odgovornosti 
materialni in družbeni položaj človeka. 

Nihče si ne more niti neposredno niti posredno pridobivati materialnih 
in drugih koristi z izkoriščanjem tujega dela. 

Nihče ne sme na nikakršen način onemogočati in ne omejevati delavca, 
da ne bi enakopravno z drugimi delavci odločal o svojem delu ter o pogojih 
in rezultatih svojega dela. 

12. člen 

Produkcijska sredstva in druga sredstva združenega dela, proizvodi zdru- 
ženega dela in z združenim delom doseženi dohodek, sredstva za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb, naravna bogastva in dobrine v splošni 
rabi so družbena lastnina. 

Nihče ne more pridobiti lastninske pravice na družbenih sredstvih, ki so 
pogoj za delo v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ali materialna 
osnova za uresničevanje funkcij samoupravnih interesnih skupnosti ali drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

Družbena sredstva se ne morejo uporabljati za prilaščanje tujega prese- 
ženega dela niti ne za to, da bi omogočala tako prilaščanje. 

13. člen 

Delavec v združenem delu s sredstvi, ki so družbena lastnina, ima pravico 
dela z družbenimi sredstvi kot neodtujljivo pravico, da dela s temi sredstvi, 
da bi zadovoljeval svoje osebne in družbene potrebe, in da svoboden in enako- 
praven z drugimi delavci v združenem delu odloča o svojem delu in o pogojih in 
rezultatih svojega dela. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti glede razpolaganja, uporabe in uprav- 
ljanja družbenih sredstev urejata ustava in zakon skladno z njihovo naravo in 
namenom. 

14. člen 

Vsakemu delavcu v združenem delu s sredstvi, ki so družbena lastnina, je 
zajamčeno, da pri uresničevanju pravice do dela z združenimi sredstvi v 
temeljni organizaciji združenega dela, v kateri dela, in v vseh drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev skupno in enakopravno z drugimi delavci odloča 
o delu in poslovanju organizacije združenega dela ter o zadevah in sredstvih 
v vseh odnosih družbene reprodukcije, da ureja medsebojna razmerja pri delu, 
odloča o dohodku, ki ga doseže v različnih oblikah združevanja dela in sredstev, 
in si pridobiva osebni dohodek. 

Temeljna organizacija združenega dela je osnovna oblika združenega dela, 
v kateri delavci neposredno in enakopravno uresničujejo svoje družbeno- 
ekonomske in druge samoupravne pravice in odločajo o drugih vprašanjih 
svojega družbenoekonomskega položaja. 

Protiustaven je vsak akt in vsako dejanje, s katerima bi bile kršene te 
pravice delavcev. 

15. člen 

Ko delavci v združenem delu uresničujejo pravico dela z družbenimi sred- 
stvi, so vzajemno odgovorni, da v svojem skupnem in splošnem družbenem 

26 
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interesu ta sredstva družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo in jih kot 
materialno osnovo svojega in celotnega družbenega dela nenehno obnavljajo, 
povečujejo in zboljšujejo ter svoje delovne obveznosti vestno izpolnjujejo. 

Delavci v združenem delu si ne morejo pri uresničevanju pravice dela z 
družbenimi sredstvi pridobivati materialnih koristi in drugih prednosti, ki 
ne temeljijo na njihovem delu. 

16. člen 

Delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področjih 
izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in drugih druž- 
benih dejavnosti, pridobivajo dohodek s svobodno menjavo svojega dela z delom 
delovnih ljudi, katerih potrebe in interese na teh področjih zadovoljujejo. 

Svobodno menjavo svojega dela uresničujejo delavci teh organizacij zdru- 
ženega dela neposredno z delovnimi ljudmi, katerih potrebe in interese zadovo- 
1 ju jejo, ali po njihovih organizacijah združenega dela in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti oziroma v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 

Delavci organizacij združenega dela družbenih dejavnosti dosegajo svobodno 
menjavo dela enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci organizacij 
združenega dela drugih dejavnosti. 

Po načelih svobodne menjave dela pridobivajo dohodek tudi delavci orga- 
nizacij združenega dela v drugih dejavnostih, v katerih delovanje tržnih 
zakonitosti ne more biti podlaga za usklajevanje dela in potreb in ne podlaga 
za vrednotenje rezultatov dela. 

17. člen 

O vsem dohodku kot rezultatu skupnega dela delavcev v temeljni organi- 
zaciji združenega dela in celotnega družbenega dela, doseženem v različnih 
oblikah združevanja dela in sredstev na podlagi delovanja tržnih zakonitosti in 
na samoupravni podlagi družbeno določenih pogojev za pridobivanje dohodka, 
odločajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v skladu s svojimi 
ustavnimi pravicami in odgovornostmi do drugih delavcev v združenem delu 
in do družbene skupnosti v celoti. 

Ves dohodek, ki ga temeljne organizacije združenega dela skupaj dosežejo 
z združevanjem dela in sredstev, delijo med seboj glede na delež, ki so ga k 
njemu prispevale, in sicer po merilih, ki jih določijo s samoupravnim spo- 
razumom. 

V temeljni organizaciji združenega dela doseženi dohodek je materialna 
osnova za pravico delavcev, da odločajo o pogojih svojega dela in o delitvi 
dohodka ter da pridobivajo osebni dohodek. 

18. člen 

Del dohodka, ki je rezultat dela v izredno ugodnih naravnih razmerah 
ali je rezultat izrednih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti za 
pridobivanje dohodka, se skladno s samoupravnim sporazumom in zakonom 
uporablja za razvoj organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen, ali 
za razvoj materialne osnove združenega dela v občini in republiki oziroma 
avtonomni pokrajini. 
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Odločanje o delu dohodka, ki se uporablja za razvoj materialne osnove 
združenega dela v občini ali republiki oziroma avtonomni pokrajini, temelji 
na samoupravnih osnovah. 

19. člen 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela razporejajo dohodek 
za svojo osebno in skupno porabo, za razširjanje materialne osnove združenega 
dela in za rezerve. 

Za celotno osebno in skupno porabo razporejajo delavci del dohodka, so- 
razmeren njihovemu prispevku, ki so ga dali k dohodku s svojim delom in 
vlaganjem družbenih sredstev kot minulega dela. 

20. člen 

Vsakemu delavcu gre iz dohodka temeljne organizacije združenega dela 
v skladu z načelom delitve po delu in v skladu z rastjo produktivnosti njego- 
vega in celotnega družbenega dela ter z načelom solidarnosti delavcev v zdru- 
ženem delu osebni dohodek za zadovoljevanje njegovih osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih potreb, ustrezen rezultatom njegovega dela in osebnemu 
prispevku, ki ga je s svojim živim in minulim delom dal k povečanju dohodka 
temeljne organizacije. 

21. člen 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela določajo osnove in merila za 
razporejanje dohodka ter osnove in merila za delitev sredstev, namenjenih 
za njihove osebne dohodke. 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela določajo z delavci v drugih 
organizacijah združenega dela skupne osnove in merila za razporejanje dohod- 
ka in delitev sredstev za osebne dohodke. 

Ce bi se z razporejanjem dohodka oziroma delitvijo sredstev za osebne 
dohodke porušila razmerja, ki ustrezajo načelu delitve po delu, ali bi nastale 
motnje v toku družbene reprodukcije, se lahko z zakonom določijo ukrepi, 
s katerimi se zagotavlja enakopravnost delavcev pri uveljavljanju načela 
delitve po delu oziroma s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo motnje-v 
družbeni reprodukciji. 

22. člen 

Vsakemu delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvi so zajamčeni iz 
dela najmanj tolikšen osebni dohodek in najmanj tolikšne druge pravice, da mu 
zagotavljajo materialno in socialno varnost. 

Višino zajamčenega osebnega dohodka in obseg drugih zajamčenih pravic 
ter način njihovega uresničevanja določajo samoupravni sporazum, družbeni 
dogovor in zakon glede na splošno stopnjo produktivnosti celotnega družbenega 
dela in splošne razmere okolja, v katerih delavec dela in živi. 

23. člen 

Z zakonom se sme pod pogoji, ki jih določa ustava, začasno omejiti razpo- 
laganje delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela z delom sredstev 
družbene reprodukcije ali določiti obveznost združevanja dela teh sredstev za 
financiranje določenih nujnih potreb družbene reprodukcije. Z obveznim zdru- 

26« 
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ževanjem dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče delavcem temeljne 
organizacije združenega dela trajno odvzeti pravic glede teh sredstev. 

24. člen 

Organizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba je od- 
govorna za svoje obveznosti z družbenimi sredstvi, s katerimi razpolaga. 

25. člen 

Organizaciji združenega dela in drugi družbeni pravni osebi se smejo po 
postopku, ki ga predpisuje zakon, za ustrezno odškodnino odvzeti ali omejiti 
pravice, ki jih imata glede nepremičnin ter posameznih premičnin, in druge 
pravice v družbeni lastnini, vendar samo, če to zahtevajo na podlagi zakona 
ugotovljene potrebe po načrtnem urejanju prostora ali graditvi objektov druž- 
benega pomena ali kakšen drug z zakonom določen splošni interes. 

Za odvzete pravice glede zemljišč ali drugih naravnih bogastev ima organi- 
zacija združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba pravico do odškod- 
nine samo za delo in sredstva, ki jih je vložila v zemljišče ali drugo naravno 
bogastvo. Ce sta bila zemljišče ali drugo naravno bogastvo pogoj za delo, ima 
organizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba pravico 
do odškodnine, ki ji zagotavlja, da se ti pogoji ne bodo poslabšali. 

26. člen 

Delavcem temeljne organizacije združenega dela, ki uporablja pri svojem 
poslovanju sredstva drugih organizacij združenega dela, te pa imajo iz tega 
naslova pravico do deleža pri skupaj doseženem dohodku, se v okviru tako 
doseženega dohodka zagotavljajo sredstva za njihovo osebno in skupno porabo 
v skladu s skupnimi osnovami in merili, ki veljajo v organizacijah združenega 
dela, kot tudi sredstva za razširitev materialne osnove dela, ki ustrezajo njiho- 
vemu prispevku k skupaj doseženemu dohodku. 

Merila za ugotavljanje prispevka k skupaj doseženemu dohodku se določa- 
jo s samoupravnim sporazumom v skladu z enotnimi načeli o združevanju 
sredstev, ki jih določa zvezni zakon. 

Organizacije združenega dela, ki združijo sredstva, ne morejo na tej 
podlagi pridobiti pravice do trajnega deleža pri dohodku organizacije združe- 
nega dela, ki v svojem poslovanju uporablja ta sredstva. 

Pravica do deleža pri skupaj doseženem dohodku iz združitve sredstev 
ugasne, ko so organizaciji združenega dela poleg ustreznega deleža pri skupaj 
doseženem dohodku vrnjena tudi sredstva, ki je z njihovo združitvijo tako 
pravico pridobila oziroma ko po samoupravnem sporazumu preneha pravica do 
povračila združenih sredstev. 

27. člen 

Organizacija združenega dela lahko pri svojem poslovanju uporablja pod 
pogoji in v mejah, ki jih določa zvezni zakon, sredstva tujih oseb. 

Delavci organizacije združenega dela, ki uporabljajo sredstva, katera so 
vložile tuje osebe, imajo enake družbenoekonomske in druge samoupravne 
pravice kot delavci organizacij združenega dela, ki uporabljajo pri svojem 
poslovanju sredstva drugih domačih organizacij združenega dela. 
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Tuja oseba, ki je vložila sredstva v organizacijo združenega dela v Socia- 
listični federativni republiki Jugoslaviji, more biti udeležena pri, njenem 
dohodku samo v mejah in pod pogoji, ki veljajo za medsebojna razmerja do- 
mačih organizacij združenega dela. 

Pravic tuje osebe glede sredstev, ki jih je vložila v organizacijo združe- 
nega dela v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ni mogoče zmanj- 
šati z zakonom ali s kakšnim drugim predpisom, potem ko začne veljati pogodba, 
v kateri so te pravice določene. 

28. člen 

Za razširitev materialne osnove dela lahko organizacije združenega dela 
zbirajo denarna sredstva občanov in jim poleg vračila teh sredstev zagotovijo 
za vložena sredstva še obresti ali druge na podlagi zakona določene ugodnosti. 

29. člen 

Delavci, ki v organizaciji združenega dela opravljajo administrativno- 
strokovne, pomožne in tem podobne zadeve skupnega pomena za več organizacij 
v njeni sestavi, delavci, ki opravljajo take zadeve v kmetijski ali drugi zadrugi, 
kot tudi delavci v organizaciji poslovnega združevanja, banki in zavarovalni 
skupnosti, ustanovijo delovno skupnost. Delavci v taki delovni skupnosti se 
lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, organizirajo v organizacijo združenega 
dela. 

Delavci, ki v organizaciji združenega dela opravljajo druge zadeve skup- 
nega pomena za več organizacij v njeni sestavi, ter delavci, ki opravljajo take 
zadeve za kmetijsko ali drugo zadrugo, ustanovijo delovno skupnost, če niso 
izpolnjeni z ustavo določeni pogoji, da se organizirajo v temeljno organizacijo 
združenega dela. 

Delavci teh delovnih skupnosti imajo pravico do sredstev za osebno in 
skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu in v skladu z osnovami in 
merili za delitev, ki veljajo v organizacijah združenega dela, ter druge samo- 
upravne pravice v organizacijah združenega dela v skladu z naravo zadev, ki jih 
opravljajo, in v skladu s skupnimi interesi, zaradi katerih so bile te delovne 
skupnosti ustanovljene. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev teh delovnih 
skupnosti in uporabnikov njihovih storitev se urejajo s samoupravnim spora- 
zumom, razmerja med delavci delovnih skupnosti pa z njihovimi samouprav- 
nimi akti v skladu s tem samoupravnim sporazumom. 

30. člen 

Delavci delovnih skupnosti, ki opravljajo zadeve za samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti in njihova združenja, 
družbenopolitične organizacije in druge družbene organizacije, društva in or: 
gane družbenopolitičnih skupnosti, imajo pravico do sredstev za osebno in 
skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu in z družbeno določenimi 
osnovami in merili za delitev, ki veljajo za organizacije združenega dela. Imajo 
tudi druge samoupravne pravice v skladu z naravo zadev, ki jih opravljajo, ter v 
skladu z družbeno in politično odgovornostjo, ki jo imajo za izvrševanje svojih 
funkcij in nalog organizacije, skupnosti in organi, za katere opravljajo zadeve. 
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Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev teh delovnih 
skupnosti ter organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo zadeve, 
se urejajo s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo v skladu z zakonom. 

Na te delovne skupnosti se ne morejo prenašati pravice, pooblastila in 
odgovornosti organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo zadeve. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih or- 
ganov družbenopolitičnih skupnosti se urejajo z zakonom; kadar to dopušča 
narava dejavnosti organov, pa tudi s samoupravnim sporazumom oziroma 
pogodbo med delovno skupnostjo in temi organi ter s samoupravnimi akti 
delovne skupnosti. 

Aktivne vojaške osebe in civilne osebe, ki služijo v oboroženih silah Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, uresničujejo ustrezne pravice v 
skladu z zveznim zakonom in v skladu z naravo dejavnosti in značajem obo- 
roženih sil. 

31. člen 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umet- 
niško ali kakšno drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost, 
imajo v načelu enak družbenoekonomski položaj in v glavnem enake pravice 
in obveznosti kot delavci v organizacijah združenega dela. 

Delovni ljudje, ki opravljajo katero od teh dejavnosti, lahko združujejo 
svoje delo in ustanavljajo začasne ali trajne delovne skupnosti, ki imajo v 
glavnem enak položaj kot organizacije združenega dela in v katerih imajo 
delovni ljudje v glavnem enake pravice in dolžnosti, kot jih imajo delavci v 
organizacijah združenega dela. 

Zakon določa pogoje, pod katerimi ti delovni ljudje in njihove delovne 
skupnosti uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti, in po- 
goje, pod katerimi lahko pri opravljanju teh dejavnosti uporabljajo družbena 
sredstva in jih upravljajo. Zakon tudi določa, kako delovni ljudje sodelujejo 
z organizacijami združenega dela in kako so udeleženi pri ustvarjanju pogojev 
za delo v teh organizacijah in pri razpolaganju z rezultati njihovega dela, 
izraženimi v skupaj doseženem dohodku. 

32. člen 

Delavci organizacij združenega dela skrbijo skupaj in enakopravno po na- 
čelih vzajemnosti in solidarnosti za nenehno zboljševanje življenjskih razmer 
delavcev, s tem da v ta namen izločajo sredstva in jih združujejo, in drugače. 

Organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti so dolžne po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti izkazovati gospodarsko in drugo pomoč 
organizacijam združenega dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske težave, in 
sprejeti ukrepe za njihovo sanacijo, če je to v skupnem interesu organizacij 
združenega dela oziroma v družbenem interesu. 

Organizacija združenega dela zagotavlja sama ali sorazmerno z drugimi 
organizacijami združenega dela po načelih vzajemnosti in solidarnosti sredstva 
za zaposlovanje, prekvalifikacijo in uresničevanje pridobljenih pravic delavcev, 
če njihovo delo pri njej ni več potrebno in če organizacija v njeni sestavi 
neha delati. 

Ce zaradi tehnoloških razlogov ali drugih izboljšav, ki prispevajo k večji 
produktivnosti dela in k večjemu uspehu organizacije, delavčevo delo v te- 
meljni organizaciji združenega dela ni več potrebno, delavec ne more izgubiti 
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lastnosti delavca temeljne organizacije združenega dela, dokler se mu ne za- 
gotovi drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. 

Z zakonom se lahko določi obveznost združevanja sredstev v te namene in 
za zaposlovanje sploh ter predpišejo pogoji za uporabo teh sredstev. 

33. člen , 

Delavci v združenem delu prispevajo sredstva za splošne z ustavo določene 
družbene potrebe, ki jih zadovoljujejo v družbenopolitičnih skupnostih, s tem 
da plačujejo tem skupnostim iz dohodka temeljne organizacije združenega dela 
in iz svojih osebnih dohodkov davke in druge davščine v skladu z namenom 
oziroma s cilji, za katere so namenjena z davki in drugimi davščinami pridob- 
ljena sredstva. 

Obveznosti plačevanja davkov in drugih davščin družbenopolitičnim skup- 
nostim, se določajo po tem, koliko zmore gospodarstvo v skladu z doseženo 
stopnjo produktivnosti celotnega družbenega dela ter s potrebami materialnega 
in družbenega razvoja, ki ustrezajo možnostim gospodarstva in dolgoročnim 
interesom družbe za razvoj produkcijskih sil, zagotoviti zadovoljevanje osebnih 
in skupnih potreb delavcev ter potreb razširjene reprodukcije. Te obveznosti se 
določajo tudi po tem, koliko zmore organizacija združenega dela v skladu s sploš- 
nimi obveznostmi gospodarstva ter z rezultati dela in uspehi, ki jih doseže, zago- 
toviti delavcem zadovoljevanje teh potreb. 

Ta načela veljajo tudi, kadar družbenopolitične skupnosti s svojimi akti 
začasno omejijo razpolaganje s sredstvi, ki jih upravljajo delavci v organiza- 
cijah združenega dela, ali naložijo obvezno združevanje teh sredstev. 

2. Združevanje dela in sredstev 
družbene reprodukcije 

34. člen 

Svoje delo in sredstva družbene reprodukcije v temeljnih organizacijah 
združenega dela delavci svobodno združujejo v delovnih organizacijah in drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v raznih oblikah združe- 
vanja dela in sredstev urejajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela s samoupravnim sporazumom v skladu z zakonom, pri čemer se v vseh 
teh razmerjih zagotavljajo delavcem z ustavo zajamčene pravice. 

35. člen 

Delovna organizacija je samostojna samoupravna organizacija delavcev, po- 
vezanih s skupnimi interesi pri delu in organiziranih v temeljne organizacije 
združenega dela v njeni sestavi ali neposredno povezanih z enotnim delovnim 
procesom. 

Delovno organizacijo lahko ustanovijo organizacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti 
in druge družbene pravne osebe. 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, in na način, predpisan z zakonom, lahko 
ustanovijo delovno organizacijo delovni ljudje, da uresničijo svojo pravico 
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do dela ali zadovoljijo svoje potrebe po proizvodih in storitvah te organiza- 
cije. Delovno organizacijo lahko v skladu z zakonom ustanovijo tudi civilne 
pravne osebe. 

Delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, ki ustanovijo organizacijo 
združenega dela in vložijo vanjo svoja sredstva, morejo imeti do te organi- 
zacije iz teh sredstev samo pravice, ki jih imajo občani, od katerih organizacije 
združenega dela zbirajo sredstva za razširitev materialne osnove svojega dela. 

Zakon lahko predpiše, da delovni ljudje in civilne pravne osebe ne morejo 
ustanavljati delovnih organizacij za opravljanje določenih dejavnosti. 

Delovne organizacije imajo enak položaj, delavci v njih pa enake družbeno- 
ekonomske in druge samoupravne pravice in odgovornosti, ne glede na to, kdo 
je delovno organizacijo ustanovil. 

36: člen 

Delavci v delu delovne organizacije, ki je delovna celota, v katerem se da 
rezultat njihovega skupnega dela samostojno izraziti kot vrednost v delovni 
organizaciji ali na trgu in v katerem lahko delavci uresničujejo svoje družbeno- 
ekonomske in druge samoupravne pravice, imajo pravico in dolžnost organi- 
zirati tak del delovne organizacije v temeljno organizacijo združenega dela. 

Delavci v delovni organizaciji, ki nima pogojev, da bi se posamezni njeni 
deli organizirali v temeljne organizacije, uresničujejo v njej vse pravice, ki 
jih imajo delavci v temeljni organizaciji združenega dela. 

Družbenoekonomske in druge samoupravne odnose v temeljni organizaciji 
združenega dela urejajo njen statut in drugi samoupravni akti skladno z 
ustavo in zakonom. 

Ce je bil v zvezi z organiziranjem temeljne organizacije združenega dela 
sprožen spor, se dotlej, dokler spor ni končan, proti volji delavcev, ki so sklenili 
organizirati temeljno organizacijo združenega dela, ne morejo spremeniti pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti, ki so jih imeli do dneva sprejetja sklepa, 
o katerem teče spor. 

37. člen 
Delavci imajo pravico temeljno organizacijo združenega dela, v kateri 

delajo, izločiti iz sestave delovne organizacije. 
Temeljna organizacija združenega dela, ki se izloča, je dolžna sporazumno 

z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela in z delovno organizacijo 
kot celoto urediti način in pogoje za izpolnitev svojih obveznosti, ki jih je od njih 
prevzela do izločitve, ter jim povrniti z izločitvijo nastalo škodo. 

Delavci ne morejo svoje temeljne organizacije združenega dela izločiti iz 
sestave delovne organizacije, če bi to v nasprotju s splošnim interesom bistveno 
otežilo ali onemogočilo delo drugim temeljnim organizacijam v delovni organi- 
zaciji, oziroma delovni organizaciji kot celoti. 

38. člen 
Delovne organizacije se lahko združujejo v razne oblike sestavljenih organi- 

zacij združenega dela, temeljne organizacije združenega dela in delovne organi- 
zacije pa v skupnosti in druge oblike združevanja organizacij dela, v katerih 
uresničujejo določene skupne interese. 

Zakon ali odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, 
lahko pod pogoji, ki jih določa ustava, predpiše obvezno združevanje določenih 
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vrst organizacij združenega dela v skupnosti, v katerih se v splošnem interesu 
zagotavlja enotnost sistema dela na ustreznih področjih. 

39. člen 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge 
družbene pravne osebe lahko s samoupravnim sporazumom ustanovijo banko 
kot posebno organizacijo za opravljanje kreditnih in drugih poslov ter v 
njej skupaj z drugimi osebami združujejo sredstva za uresničevanje skupnih 
interesov, ki jih imajo pri zagotavljanju denarnih sredstev za opravljanje, 
razširjanje in pospeševanje dejavnosti organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, in za uresničevanje drugih skupnih 
interesov. 

Družbene pravne osebe, ki z njihovimi sredstvi banka posluje, uprav- 
ljajo poslovanje banke. Sredstva, ki jih banka doseže, po poravnavi stroškov 
poslovanja in izločitvi sredstev za delovno skupnost banke, razporejajo te 
družbene pravne osebe med seboj. 

Družbene pravne osebe imajo pravico upravljati določene zadeve banke 
v njeni enoti, ki posluje z njihovimi sredstvi. 

Družbenopolitična skupnost ne more biti ustanoviteljica banke in je tudi 
ne more upravljati. 

Medsebojna razmerja družbenih pravnih oseb, ki z njihovimi sredstvi banka 
posluje, upravljanje banke in poslovanje banke urejajo samoupravni sporazum 
o ustanovitvi banke, njen statut in zakon. 

40. člen 

Poslovanje finančnih organizacij, ki se ustanavljajo zaradi zbiranja hranil- 
nih vlog in upravljanje teh organizacij ter poslovanje bank, ki se nanaša na 
zbiranje hranilnih vlog, ureja zakon v skladu z enotnimi načeli kreditnega 
sistema. 

Pravice občanov, da na podlagi hranilnih vlog soodločajo o poslovanju teh 
finančnih organizacij in da poleg dogovorjenih obresti pridobijo še druge do- 
ločene ugodnosti, ureja zakon. 

41. člen 

V organizacijah združenega dela, ki se poleg drugih dejavnosti ukvarjajo 
tudi z bančnim ali podobnim poslovanjem, imajo organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti in druge družbene pravne osebe glede tega 
poslovanja načelno enake pravice, kot jih imajo v banki družbene pravne 
osebe, ki z njihovimi sredstvi banka posluje. 

Ce se v organizaciji združenega dela organizira notranje bančno ali podobno 
poslovanje, se za tako poslovanje uporabljajo načela, ki veljajo za poslovanje 
bank. 

42. člen 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične skupnosti in druge družbene pravne osebe lahko s samoupravnim 
sporazumom ustanovijo skupnost za zavarovanje premoženja in oseb pred 
enakimi ali sorodnimi vrstami rizika oziroma škode oziroma več različnimi 
vrstami rizika oziroma škode in v njej skupaj z drugimi osebami po načelih 
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vzajemnosti in solidarnosti združujejo sredstva za zavarovanje premoženja in 
oseb in za odvrnitev ali zmanjšanje neugodnega učinka vzrokov, ki lahko 
povzročijo tako škodo. 

V zavarovalni skupnosti, v kateri se združujejo sredstva za zavarovanje 
premoženja ali oseb pred več različnimi vrstami rizika oziroma škode, ustanav- 
ljajo zavarovanci, ki združujejo sredstva za zavarovanje pred enakimi ali sorod- 
nimi vrstami rizika oziroma škode, posebne fizične skupnosti in združujejo 
sredstva v posebne zavarovalne sklade za tovrstno škodo. Zavarovanci v rizičnih 
skupnostih določajo sporazumno z drugimi zavarovanci v isti zavarovalni 
skupnosti, pod katerimi pogoji se lahko sredstva skladov, namenjena za poravna- 
vanje obveznosti pri škodi ene vrste, uporabljajo za poravnavanje obveznosti 
pri škodi druge vrste. 

Družbene pravne osebe, ki združujejo sredstva v zavarovalni skupnosti 
oziroma rizični skupnosti, upravljajo poslovanje teh skupnosti. 

Medsebojna razmerja družbenih pravnih oseb, ki združujejo sredstva v 
zavarovalni skupnosti, upravljanje te skupnosti in njeno poslovanje urejajo 
samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti, njen statut ali kakšen drug 
samoupravni akt in zakon. 

Občani in civilne pravne osebe — zavarovanci soupravljajo zavarovalno 
skupnost oziroma rizično skupnost in uresničujejo v njej druge pravice v 
skladu s statutom zavarovalne skupnosti in zakonom. 

43. člen 

Razmerja med organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom 
blaga in storitev, ter proizvodnimi in drugimi organizacijami, s katerimi poslu- 
jejo, temeljijo na načelu sodelovanja ter samoupravnega združevanja dela in 
sredstev v okviru tega sodelovanja. Te organizacije uveljavljajo, po načelih 
enakopravnosti medsebojni vpliv na poslovno in razvojno politiko, prevzemajo 
skupni riziko, zagotavljajo skupno odgovornost za razširjanje materialne osnove 
in za večanje produktivnosti dela v proizvodnji in prometu ter so udeležene 
pri dohodku, doseženem s tem sodelovanjem, v sorazmerju s tem, kolikor so 
k njemu prispevale. 

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, se 
organizirajo in poslujejo po načelih obveznega sodelovanja s proizvodnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela, za katere opravljajo izvoz ali uvoz, 
in v okviru tega sodelovanja določajo skupno politiko proizvodnje oziroma druge 
dejavnosti ter politiko izvoza in uvoza, razporejajo dohodek, dosežen s tem 
sodelovanjem kot skupni dohodek, ter skupno prevzemajo riziko tega poslovanja 
in odgovornost za pospeševanje proizvodnje in prometa v skladu s samo- 
upravnim sporazumom ali pogodbo o sodelovanju. 

Zvezni zakon ureja, v katerih primerih in pod katerimi pogoji so organiza- 
cije združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, s prometom blaga 
na debelo in z drugimi posli v zvezi s prometom blaga in storitev, ki jih določa 
zakon, dolžne združevati delo in sredstva s proizvodnimi in drugimi organizaci- 
jami združenega dela, s katerimi poslujejo. Zvezni zakon ureja tudi način in 
obliko združevanja dela in sredstev, način odločanja o skupnem poslovanju 
ter skupno prevzemanje rizika in določa načela za delitev skupaj doseženega 
dohodka. 
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Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev 
za neposredno porabo, so dolžne na način, ki ga določa zakon, sodelovati in 
se o zadevah skupnega pomena dogovarjati s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in z drugimi skupnostmi in organizacijami potrošnikov. 

44. člen 

Organizacija združenega dela sme opravljati dejavnost in vlagati sredstva 
družbene reprodukcije v tujini pod pogoji in v mejah, ki jih predpisuje zakon. 

Pravice in sredstva, ki jih organizacija združenega dela na kakršnikoli 
podlagi pridobi v tujini, so sestavni del družbenih sredstev, ki jih upravljajo 
njeni delavci. 

V organizaciji združenega dela, ki opravlja dejavnost v tujini, imajo delavci, 
katerih delovna mesta so v tujini, enake pravice, obveznosti in odgovornosti 
kot delavci te organizacije v državi. 

45. člen 

Temeljne organizacije združenega dela, njihove skupnosti in njihove oblike 
združevanja organizacij združenega dela, banke, skupnosti za zavarovanje pre- 
moženja in oseb ter druge finančne organizacije so pravne osebe s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zakonu in samoupravnem 
sporazumu o združitvi oziroma aktu o ustanovitvi. 

Te organizacije, skupnosti in združenja ter njihove pravice, obveznosti in 
odgovornosti v pravnem prometu se vpisujejo v register organizacij združenega 
dela. 

46. člen 

Proti organizaciji združenega dela in skupnosti ali drugem združenju teh 
organizacij, v katerih nastanejo bistvene motnje pri uresničevanju samouprav- 
nih pravic delavcev, ki ne izpolnjujejo svojih z zakonom določenih obveznosti 
ali pa huje oškodujejo družbene interese, se lahko pod pogoji in po postopku, 
ki jih predpisuje zakon, uporabijo z zakonom določeni začasni ukrepi. Kadar 
je neogibno, da bi se odpravili ti pojavi, se lahko s temi ukrepi začasno omeji 
uresničevanje posameznih samoupravnih pravic delavcev oziroma pravic orga- 
nizacije ali združenja in njunih organov. 

47. člen 

Če nastane v organizaciji združenega dela spor med delavci posameznih 
delov organizacije oziroma med delavci in organi organizacije ah med delavci 
organizacije in organi družbenopolitične skupnosti, ki ga ni bilo mogoče rešiti 
po redni poti, imajo delavci pravico in dolžnost, da svoje zahteve v zvezi 
s sporom izrazijo po sindikalni organizaciji. 

Sindikalna organizacija ima pravico in dolžnost začeti na zahtevo delavcev 
ah na svojo pobudo postopek za rešitev spora in v tem postopku skupaj -z 
ustreznimi organi upravljanja organizacije združenega dela oziroma z organi 
družbenopolitične skupnosti določiti osnove in ukrepe za rešitev vprašanj, 
zaradi katerih je nastal spor. 

48. člen 

Organizacija združenega dela oziroma organizacija poslovnega združevanja, 
ki opravlja gospodarsko dejavnost, se lahko odpravi pod pogoji in po postopku, 
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ki jih predpisuje zvezni zakon, če ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev 
za opravljanje svoje dejavnosti, če dalj časa ne more obnavljati družbenih 
sredstev, s katerimi posluje, in zagotavljati delavcem uresničevanja z ustavo 
zajamčenih pravic glede njihove materialne in socialne varnosti ali če ne 
more izpolnjevati drugih z zakonom določenih ali s pogodbo prevzetih ob- 
veznosti. 

Organizacija združenega dela, ki opravlja družbeno dejavnost, se pod pogoji 
in v postopku,-ki jih predpisuje zakon, lahko odpravi, če ne izpolnjuje več 
z zakonom predpisanih pogojev ali ni več pogojev, da bi še naprej opravljala 
svojo dejavnost. 

49. člen 

Z zakonom in odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji 
na zakonu, se lahko določi, da so posebnega družbenega pomena določene 
dejavnosti ali zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo družbene dejav- 
nosti, in uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa in v skladu 
z njim način uresničevanja samoupravnih pravic delavcev. 

Ce zahteva poseben družbeni interes, se lahko z zakonom in odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, uredi način ures- 
ničevanja tega interesa v poslovanju organizacij združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, kadar je to poslovanje nenadomestljiv pogoj za življenje 
in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju. 

50. člen 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in 
njihova poslovna združenja se združujejo v gospodarske zbornice ali druga 
splošna združenja za skupno pospeševanje dela in poslovanja, za usklajevanje 
posebnih, skupnih in splošnih družbenih interesov, za dogovarjanje o načrtih 
in programih za delo in razvoj in o samoupravnem urejanju družbenoekonom- 
skih odnosov, za dajanje pobude za sklenitev samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov, za izdajanje zakonov in določanje ekonomske politike 
kakor tudi za obravnavanje in urejanje drugih vprašanj skupnega pomena. 

Za uresničevanje teh ciljev se tudi organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo družbene dejavnosti, lahko združujejo v združenja za posamezne dejavnosti 
oziroma področja dela in v druga splošna združenja. 

3. Samoupravne interesne skupnosti 

51. člen 

Samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo delovni ljudje neposredno 
ali po svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da bi zadovoljevali 
svoje osebne in skupne potrebe in interese ter s temi potrebami in interesi 
usklajevali delo na področju za katero ustanavljajo interesno skupnost. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti v medsebojnih razmerjih v samoupravni 
interesni skupnosti urejajo samoupravni sporazum o njeni ustanovitvi, njen 
statut in drugi samoupravni akti. 

Za zadovoljevanje svojih potreb in interesov v samoupravnih interesnih 
skupnostih plačujejo delovni ljudje tem skupnostim prispevke iz svojih osebnih 
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dohodkov in iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v skladu z 
namenom oziroma v skladu s cilji, za katere so ta sredstva namenjena. 

52. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje, ki na področju izobraževanja, znanosti, 
kulture, zdravstva in socialnega varstva po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
uresničujejo svoje osebne in skupne potrebe in interese, ter delavci organizacij 
združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na teh področjih, ustanavljajo samo- 
upravne interesne skupnosti, v katerih svobodno menjavajo delo, združujejo 
delo in sredstva ter enakopravno in skupno odločajo o opravljanju teh dejav- 
nosti v skladu s skupnimi interesi, določajo politiko razvoja in pospeševanja 
teh dejavnosti in uresničujejo druge skupne interese. 

Medsebojna razmerja v teh samoupravnih interesnih skupnostih se urejajo 
tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva, 
zagotavlja pravica odločati o teh sredstvih ter delavcem organizacij združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za katero je bila ustanovljena 
interesna skupnost, pravica, da v svobodni menjavi dela uresničujejo enak 
družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela. 

Na teh temeljih se lahko ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti 
tudi na drugih področjih družbenih dejavnosti. 

53. člen 

Da bi si zagotovili socialno varnost, ustanavljajo delovni ljudje samo- 
upravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali 
drugih oblik socialnega zavarovanja, v katerih združujejo sredstva v ta namen 
in določajo svoje skupne in posamične obveznosti do teh skupnosti ter skupne 
in posamične pravice, ki jih po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter minulega 
dela v njih uresničujejo. 

Na teh temeljih se lahko ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti 
tudi na drugih področjih, v katerih se z združevanjem sredstev v skupne 
sklade po načelih vzajemnosti in solidarnosti uresničujejo določeni skupni 
interesi. 

54. člen 

Delovni ljudje ustanavljajo neposredno in po svojih organizacijah združe- 
nega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih samoupravne 
interesne skupnosti na stanovanjskem področju, v katerih te organizacije in 
skupnosti združujejo sredstva za stanovanjsko gradnjo, določajo politiko in 
program te gradnje ter skupaj s stanovalci upravljajo stanovanjske hiše in sta- 
novanja v družbeni lastnini in uresničujejo druge skupne interese. 

Zvezni zakon lahko predvidi ustanovitev posebnih interesnih skupnosti 
za gradnjo in upravljanje stanovanj, potrebnih za aktivne vojaške osebe v 
oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije ter za delavce 
in funkcionarje zveznih organov. 

55. člen 

Na področju komunalnih dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva, 
prometa in drugih dejavnosti materialne proizvodnje se lahko ustanavljajo 
samoupravne interesne skupnosti organizacij združenega dela s teh področij 
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ter uporabnikov njihovih proizvodov in storitev, v katerih ti uresničujejo skupne 
interese, določene s samoupravnimi sporazumi, če je trajno opravljanje teh 
dejavnosti nujno za zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov. 

56. člen 

Za kar najbolj neposredno uresničevanje samoupravnih pravic 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 pogoji, ki jih 
določa samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
ali njen statut, organizirajo v temeljno skupnost ali enoto za določeno območje 
ali za uresničevanje določenih skupnih interesov in da v tej temeljni skupnosti 
oziroma enoti uresničujejo določene svoje samoupravne pravice in interese. 

Samoupravne interesne skupnosti se lahko združujejo v širše interesne 
skupnosti, ustanavljajo zveze in druga združenja interesnih skupnosti in vzpo- 
stavljajo druge oblike medsebojnega sodelovanja. 

Kadar se samoupravna interesna skupnost ustanavlja za območje, ki je 
širše od občine, se lahko za območja občin ustanovijo skupnosti kot deli te 
samoupravne interesne skupnosti. 

57. člen 

Samoupravne interesne skupnosti in njihove temeljne skupnosti in enote 
ter združenja samoupravnih interesnih skupnosti so pravne osebe s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zakonu, samoupravnem 
sporazumu o ustanovitvi interesne skupnosti oziroma združenja interesnih 
skupnosti in po svojem statutu. 

58. člen 

Kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve samoupravne interesne skup- 
nosti posebnega družbenega pomena, se lahko z zakonom oziroma z odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določi obvezna 
ustanovitev take skupnosti oziroma ustanovi ta skupnost, določijo načela za 
njeno organizacijo in medsebojna razmerja v njej ter predpiše obveznost 
plačevanja prispevkov tej skupnosti. 

Dejavnosti oziroma zadeve, za katere zakon oziroma odlok skupščine 
družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določa, da so posebnega 
družbenega pomena, mora samoupravna interesna skupnost opravljati tako, 
kakor določa zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti. 

59. člen 

Ce samoupravna interesna skupnost, ki opravlja določene dejavnosti ozi- 
roma zadeve posebnega družbenega pomena, ne odloči o vprašanju, od katerega 
je bistveno odvisno njeno delo, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti 
pod pogoji in v postopku, kot to predpisuje zakon, s svojo odločitvijo začasno 
uredi tako vprašanje. 

Proti samoupravni interesni skupnosti so dovoljeni z zakonom določeni 
začasni ukrepi v primerih in pod pogoji, ko so taki ukrepi dovoljeni proti 
organizacijam združenega dela. 
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4. Sredstva družbenopolitičnih organizacij 
in drugih družbenih organizacij 

60. člen 

Družbenopolitične organizacije in druge z zakonom določene družbene 
organizacije lahko pridobivajo sredstva oziroma določene pravice na sredstvih 
ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev in 
razpolagajo z njimi v skladu s svojim statutom in zakonom. Te organizacije 
lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, organizirajo gospodarsko in drugo 
dejavnost v skladu s svojimi cilji in so za uresničevanje teh ciljev lahko 
udeležene pri dohodku, ki ga dosežejo s tako dejavnostjo. 

5. Družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov 

61. člen 

Kmetu in članu njegovega gospodinjstva, ki se ukvarja s kmetovanjem in 
dela s sredstvi, na katerih je lastninska pravica, je zajamčena pravica, da 
uveljavlja z ustavo določen samoupravni položaj v socialističnih družbeno- 
ekonomskih odnosih, razpolaga z rezultati svojega dela, zadovoljuje svoje 
osebne in družbene potrebe in si s svojim prispevkom po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti zagotavlja socialno varnost. 

Na podlagi osebnega dela imajo kmetje v načelu enak položaj in v glavnem 
enake pravice kot delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi. Ustrezne 
pravice in obveznosti imajo kmetje tudi glede združevanja dela in sredstev 
ter v tržni menjavi in kreditnih razmerjih. 

62. člen 

Kmetje lahko združujejo svoje delo in delovna sredstva v kmetijskih 
zadrugah in drugih oblikah združevanja kmetov ali pa jih lahko združujejo 
z organizacijami združenega dela. 

Kmetijska zadruga ima v načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti 
organizacije združenega dela. 

Kmetje lahko obdržijo lastninsko pravico na sredstvih, ki jih združijo v 
kmetijski zadrugi, ali si izgovorijo pravico do vrnitve vrednosti teh sredstev 
in druge pravice iz njihove združitve v skladu s pogodbo o tej združitvi 
in s statutom zadruge. 

Iz dohodka, ki ga kmetijska zadruga doseže s poslovanjem, gre kmetom, 
kateri so v zadrugi združili svoje delo in sredstva, del v sorazmerju s tem, koliko 
so k dohodku prispevali s svojim delom in združitvijo sredstev oziroma sode- 
lovanjem z njo. Presežni del dohodka vloži kmetijska zadruga kot družbeno 
lastnino v svoje sklade in ga uporablja za razširjanje in pospeševanje svoje 
dejavnosti. 

63. člen 

S tem da kmetje svobodno in enakopravno združujejo svoje delo in delovna 
sredstva z delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi, razširjajo materialno 
osnovo svojega dela in uporabljajo dosežke splošnega materialnega in družbe- 
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nega razvoja in na tej podlagi popolneje zadovoljujejo svoje osebne in družbene 
potrebe ter razvijajo svoje delovne in druge sposobnosti. 

Kmetje, ki so svoje delo in delovna sredstva neposredno ali po kmetijski 
zadrugi ali kakšni drugi obliki združevanja kmetov združili z organizacijo 
združenega dela in z njo trajno sodelujejo, upravljajo v skladu s samoupravnim 
sporazumom enakopravno z delavci te organizacije skupne zadeve, skupno 
odločajo o skupaj doseženem dohodku in so udeleženi pri njegovi delitvi v 
sorazmerju s tem, kolikor so k njemu prispevali. 

6. Samostojno osebno delo s sredstvi v lastnini občanov 

64. člen 

Zajamčena je svoboda samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi v 
lastnini občanov, kadar opravljanje dejavnosti z osebnim delom ustreza načinu 
materialni osnovi in možnostim osebnega dela in kadar ni v nasprotju z 
načelom pridobivanja dohodka po delu in z drugimi temelji socialistične 
družbene ureditve. 

Zakon ureja pogoje za opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom z delovnimi sredstvi v lastnini občanov in lastninske pravice na delovnih 
sredstvih in poslovnih prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti 
s samostojnim osebnim delom. 

Kadar tako zahteva družbeni interes, se lahko z zakonom določijo dejav- 
nosti, ki se ne morejo opravljati s samostojnim osebnim delom s sredstvi v last- 
nini občanov. 

65. člen 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lastnini občanov, lahko ustanovijo zadrugo in v njej po načelih 
enakopravnosti združujejo svoje delo in delovna sredstva in skupaj razpolagajo 
z dohodkom, ki ga doseže zadruga. 

Zadruga, katero ustanovijo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo dejavnost s sredstvi v lastnini občanov, ima položaj, pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kmetijske zadruge, njeni člani pa imajo v načelu položaj, 
pravice, obveznosti in odgovornosti tako kot člani kmetijske zadruge. 

66. člen 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lastnini občanov, lahko v skladu s pogodbo in zakonom združujejo 
svoje delo in delovna sredstva z organizacijami združenega dela v različnih 
oblikah kooperacije in v drugih oblikah poslovnega sodelovanja. V okviru tega 
sodelovanja ti delovni ljudje soupravljajo skupne zadeve, skupno odločajo o 
skupaj doseženem dohodku in so udeleženi pri njegovi delitvi v sorazmerju 
s tem, kolikor so k njemu prispevali. 

67. člen 

Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom in 
sredstvi v lastnini občanov, lahko na samoupravni podlagi združi svoje delo 
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in delovna sredstva z delom drugih v okviru pogodbene organizacije združenega 
dela. 

Delovni človek, ki je v pogodbeni organizaciji združil svoje delo in 
sredstva z delom drugih, ima pravico, da kot poslovodja vodi poslovanje 
pogodbene organizacije in da skupaj z delavci odloča o njenem delu in razvoju. 

Poslovodji in delavcem v pogodbeni organizaciji združenega dela gredo 
na podlagi njihovega dela sredstva za osebne in skupne potrebe, poslovodji pa 
na podlagi sredstev, ki jih je združil, tudi del dohodka v skladu z načeli, ki 
veljajo za združevanje dela in družbenih sredstev v organizacijah združenega 
dela. 

Del dohodka, doseženega v pogodbeni organizaciji združenega dela, ki 
preostane po izločitvi sredstev za osebne in skupne potrebe poslovodje in 
delavcev in dela dohodka za poslovodjo iz naslova sredstev, ki jih je združil, 
je družbena lastnina. Delavci upravljajo na podlagi svojega dela skupaj s 
poslovodjo ta del dohodka kot družbena sredstva. 

Pogoje in način ustanovitve in poslovanja pogodbene organizacije združe- 
nega dela, njene pravice, obveznosti in odgovornosti ureja zakon, medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti poslovodje in delavcev pa pogodba v skladu 
z zakonom. Pogodba ureja tudi način in pogoje združevanja sredstev ter 
način in pogoje umika oziroma izplačila sredstev, ki jih je poslovodja vložil 
v pogodbeno organizacijo. 

Poslovodja pogodbene organizacije združenega dela obdrži lastninsko pra- 
vico na sredstvih, ki jih je združil v tej organizaciji. Z umikom oziroma 
izplačilom teh sredistev pa mu prenehajo pravice, ki jih je imel kot poslovodja v 
pogodbeni organizaciji. 

68. člen 

Zakon določa, v katerih dejavnostih in pod katerimi pogoji sme delovni 
človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lastnini 
občanov, v skladu z naravo in družbenimi potrebami teh dejavnosti izjemoma 
in v omejenem obsegu uporabljati dopolnilno delo drugih, ki jih zaposli, ne da bi 
ustanovil pogodbeno organizacijo združenega dela. 

Pogodbo o zaposlitvi sklenejo delovni človek in pri njem zaposleni delavci 
v skladu s kolektivno pogodbo, ki jo skleneta sindikalna organizacija in 
ustrezna gospodarska zbornica oziroma drugo združenje, v katerem so zastopani 
delovni ljudje, ki z osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov samostojno 
opravljajo dejavnost. S kolektivno pogodbo so tem delavcem, ustrezno pravicam 
delavcev v združenem delu, zagotovljene pravice do sredstev za osebne in 
skupne potrebe, in druge pravice, ki jim zagotavljajo materialno in socialno 
varnost. 

Zakon lahko določi, da postane del dohodka, ki je rezultat presežnega dela 
delavcev, zaposlenih pri delovnem človeku, ki samostojno opravlja dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, družbena lastnina in se uporablja 
za razvoj. 

7. Družbeno načrtovanje 

69. člen 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovni 
ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in drugih 
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samoupravnih organizacijah in skupnostih, v katerih upravljajo zadeve in 
sredstva družbene reprodukcije, imajo pravico in dolžnost, da, opirajoč se na 
znanstvena spoznanja in na njih temelječe razvojne možnosti in upoštevajoč 
ekonomske zakonitosti, samostojno sprejemajo načrte in programe za delo in 
razvoj svojih organizacij in skupnosti, da te načrte in programe usklajujejo 
med seboj in z družbenimi načrti družbenopolitičnih skupnosti ter na tej 
podlagi zagotavljajo usklajevanje odnosov v celotni družbeni reprodukciji in 
usmerjanje celotnega materialnega in družbenega razvoja v skladu s skupnimi, 
na samoupravnih temeljih določenimi interesi in cilji. 

70. člen 

Načrti in programi za delo in razvoj temeljnih organizacij združenega 
dela in organizacij združenega dela, v katerih sestavi so, se sprejemajo 
in uresničujejo v sodelovanju in medsebojni odvisnosti kot odnosih, ki izvirajo 
iz združevanja dela in sredstev v teh organizacijah skladno s samoupravnim 
sporazumom; pri tem mora biti delavcem zagotovljena pravica, da v temeljnih 
organizacijah združenega dela odločajo o teh načrtih in programih. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela, združene v samoupravne 
interesne skupnosti ali druge samoupravne organizacije in skupnosti sprejemajo 
in uresničujejo svoje načrte in programe za delo in razvoj v skladu s skupnimi 
interesi in cilji oziroma v skladu s skupnimi načrti in programi, ki jih spora- 
zumno določijo v okviru teh samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti usklajujejo svoje načrte in programe 
za delo in razvoj tudi z načrti in programi drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, s katerimi imajo določene skupne interese in cilje, ki izvirajo 
iz njihovega sodelovanja in- medsebojne odvisnosti v družbeni reprodukciji 
in jih določajo s samoupravnim sporazumom. 

Medsebojne obveznosti, ki so jih temeljne in druge organizacije združenega 
dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti sporazumno določile 
za uresničevanje skupnega načrta, se v času, za katerega je načrt določen, 
ne morejo enostransko razdirati oziroma spreminjati. 

71. člen 

Na podlagi dogovorov o skupnih interesih in ciljih gospodarskega in druž- 
benega razvoja v občini, mestni in regionalni skupnosti, avtonomni pokrajini, 
republiki in federaciji ter na podlagi načrtov in programov za delo in razvoj 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, kot tudi na podlagi skupaj ocenjenih 
možnosti in pogojev za razvoj, sprejemajo družbenopolitične skupnosti svoje 
družbene načrte. 

Družbeni načrti družbenopolitičnih skupnosti določajo skupno razvojno 
politiko, smernice in okvire za ukrepe ekonomske politike ter za upravne 
in organizacijske ukrepe, s katerimi se zagotavljajo možnosti za njihovo 
uresničevanje. 

72. člen 

V načrtih za delo in razvoj organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter v družbenih načrtih družbenopolitičnih 
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skupnosti smejo biti predvidene investicije ali drugi cilji in naloge oziroma 
se jih smejo te organizacije in skupnosti lotiti samo, če so na način, ki ga 
predpisuje zakon, zagotovljeni materialni in drugi potrebni pogoji za njihovo 
uresničitev. 

Izvrševanje posebnih nalog za uresničevanje ciljev, ki so določeni v druž- 
benih načrtih, se sme naložiti določeni organizaciji združenega dela ali drugi 
samoupravni organizaciji in skupnosti kot obveznost samo z njenim soglasjem. 
Ce pa naj bo izvrševanje takih nalog skupna obveznost več organizacij ali 
skupnosti ali tudi obveznost organov družbenopolitične skupnosti, določijo 
te organizacije, skupnosti ali organi sporazumno vzajemne pravice in obveznosti 
ter svojo skupno in posamično odgovornost za izpolnjevanje take obveznosti. 

Ce je v družbenem načrtu na podlagi skupno ugotovljenih interesov in 
zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna 
za družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med organizacijami združenega 
dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče 
zagotoviti sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, se sme 
z zakonom v skladu z ustavo naložiti obvezna združitev sredstev v ta namen 
in predpisati drugi ukrepi za izvršitev teh nalog. 

73. člen 

Zakoni ter drugi predpisi in splošni akti, s katerimi se ustvarjajo obvez- 
nosti za proračune in sklade druižbenopohtičmh skupnosti, ne morejo biti spre- 
jeti, če ni prej organ, ki je izdal ustrezni predpis oziroma akt, ugotovil, da so 
zagotovljena sredstva za njihovo izvrševanje. 

74. člen 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovni ljudje v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter njihovi organi so odgovorna za ures- 
ničevanje načrtov za delo in razvoj svojih organizacij in skupnosti ter sploš- 
nih ciljev in nalog, določenih v družbenih načrtih družbenopolitičnih skupnosti, 
in so dolžni v ta namen ukreniti in storiti vse potrebno*. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti so odgovorni, da s predpisi in ukrepi, 
ki jih izdajajo za uresničevanje družbenih načrtov, zagotovijo splošne možnosti 
za kar najbolj skladen in stabilen razvoj ter da z njimi kar najpopolneje uskla- 
dijo posebne interese in samostojno delovanje organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti s skupnimi interesi in razvoj- 
nimi cilji, določenimi z družbenimi načrti. 

8. Družbeni sistem informiranja, družbeno 
knjigovodstvo, evidenca in statistika 

75. člen 

Z družbenim sistemom informiranja se zagotovlja usklađeno evidentiranje 
zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov in dejstev, ki so pomembna za 
spremljanje, načrtovanje in usmerjanje družbenega razvoja, ter dostopnost 
informacij o teh podatkih in dejstvih. 

Dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja so posebnega 
družbenega pomena. 

27* 
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76. člen , 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovni ljudje v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter organi teh organizacij in skupnosti, kot 
tudi organi družbenopolitičnih skupnosti so dolžni organizirati knjigovodstvo 
in evidenco o dejstvih, ki so pomembna za delo in odločanje v teh organizacijah 
in skupnostih. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti ter družbenopolitične skupnosti so dolžne dajati organizacijam za druž- 
beno knjigovodstvo, evidenco in statistiko podatke, ki so pomembni za uskla- 
jevanje odnosov v družbeni reprodukciji, za usmerjanje razvoja in uresničen 
vanje pravic delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih, da bi 
bili obveščeni o pojavih in odnosih, ki so skupnega oziroma splošnega pomena. 

77. člen 

Evidenco in informacijsko-analitične zadeve o razpolaganju z družbenimi 
sredstvi in kontrolo nad pravilnostjo podatkov o razpolaganju s temi sredstvi, 
kontrolo nad zakonitostjo razpolaganja z družbenimi sredstvi in kontrolo nad 
izpolnjevanjem obveznosti organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti ter druge zadeve 
družbenega knjigovodstva, ki jih določa zakon, opravlja služba družbenega 
knjigovodstva. Ta služba opravlja tudi plačilni promet v državi. 

Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja organizacijam združenega 
dela in drugim družbenim pravnim osebam podatke, na podlagi katerih imajo 
delovni ljudje in organi samoupravnega delavskega nadzorstva vpogled v 
materialno stanje in finančno in materialno poslovanje svojih in drugih or- 
ganizacij in skupnosti. 

Pri svojem delu je služba družbenega knjigovodstva samostojna. 
Služba družbenega knjigovodstva dela po zakonu in drugih predpisih in je v 

mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna za njihovo uporabo. 

9. Lastninskopravna-razmerja 

78. člen 

Občanom je zajamčena lastninska pravica na predmetih, ki so namenjeni 
za osebno porabo ali za njihove kulturne in druge osebne potrebe. 

Občani imajo lahko lastninsko pravico na stanovanjskih hišah in stano- 
vanjih za osebne in družinske potrebe. Stanovanjske hiše in stanovanja ter 
drugi za osebne potrebe namenjeni predmeti, na katerih ima kdo lastninsko 
pravico, se smejo uporabljati za pridobivanje dohodka samo na način in pod 
pogoji, ki jih določa zakon. 

79. člen 

Zakon določa meje in pogoje, pod katerimi imajo lahko društva in druge 
civilne pravne osebe lastninsko pravico na nepremičninah in drugih stvareh, 
ki so namenjene za uresničevanje skupnih interesov njihovih članov ter ciljev, 
zaradi katerih so bile ustanovljene, kot tudi pogoje, pod katerimi lahko z njimi 
razpolagajo. 
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80. člen 

Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem obdelovalnem 
zemljišču, ki meri največ deset hektarov za kmetijo. 

Zakon lahko določi, da sme kmetijsko obdelovalno zemljišče, na katerem 
imajo kmetje lastninsko pravico, v hribovskih in planinskih krajih meriti več 
kot deset hektarov za kmetijo. 

Zakon določa, v katerih mejah in pod katerimi pogoji imajo lahko kmetje 
lastninsko pravico na drugem zemljišču ter v katerih mejah in pod katerimi 
pogoji imajo lahko drugi občani lastninsko pravico na kmetijskem in drugem 
zemljišču. 

Pogoje in meje, v katerih je mogoče pridobivati lastninsko pravico na 
gozdovih in gozdnem zemljišču, določa zakon. 

81. člen 

Na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter na drugih območ- 
jih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, ki jih v 
skladu s pogoji in po postopku, kot to določa zakon, določi občina, ne more 
imeti nihče lastninske pravice. 

Pogoje, način in čas prenehanja lastninske pravice na zemljišču, na katerem 
je pred izdajo odloka imel kdo lastninsko pravico, ter odškodnino za to zemlji- 
šče ureja zakon. Način in pogoje za uporabo takega zemljišča določa občina na 
podlagi zakona. 

82. člen 

Nepremičnine, na katerih ima kdo lastninsko pravico, je mogoče proti 
pravični odškodnini razlastiti ah to pravico omejiti, če to zahteva na podlagi 
zakona ugotovljen splošni interes. 

Zakon določa osnove in merila za pravjčno odškodnino. Z določitvijo teh 
osnov in meril ter z njihovo uporabo se ne smejo bistveno poslabšati pogoji 
za življenje in delo, ki jih je imel na podlagi uporabe te nepremičnine lastnik, 
čigar nepremičnina se razlašča. 

Pravična odškodnina ne obsega povečane vrednosti nepremičnine, ki je 
neposredno ali posredno posledica vlaganja družbenih sredstev. 

83. člen 

Lastninsko pravico uresničujejo občani in civilne pravne osebe v skladu 
z naravo in namenom nepremičnin ter drugih stvari v njihovi lastnini in v 
skladu z družbenim interesom, ki ga določa zakon. 

Pogoje za promet z zemljišči in drugimi nepremičninami, na katerih ima 
kdo lastninsko pravico, ureja zakon. 

84. člen 

Lastninska pravica na stvareh, ki so posebnega kulturnega pomena, se 
sme na podlagi zakona omejiti, če to zahteva splošni interes. 
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10. Dobrine splošnega pomena 

85. člen 

Zemljišča, gozdovi, vode, vodotoki, morje in morska obala, rude in druga 
naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter nepremičnine in druge stvari 
posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena so kot dobrine splošnega 
pomena pod posebnim varstvom in se uporabljajo pod pogoji in na način, kot 
to predpisuje zakon. 

86. člen 

Vsako zemljišče, gozd, vodo in vodotok, morje in morsko obalo, rude in 
druga naravna bogastva je treba izkoriščati v skladu s splošnimi v zakonu 
določenimi pogoji, s katerimi se zagotavljajo njihovo smotrno izkoriščanje in 
drugi splošni interesi. 

Zakon določa način upravljanja gozdov, gozdnih zemljišč in nahajališč 
rud ter način izkoriščanja gozdov, gozdnih zemljišč in rud. 

11. Varstvo in zboljševanje človekovega okolja 

87. člen 

Delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, družbenopolitične 
skupnosti, krajevne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
imajo pravico in dolžnost zagotavljati možnosti za ohranitev in razvoj naravnih 
in, zi delom ustvarjenih vrednot človekovega okolja ter preprečevati in odprav- 
ljati škodljive posledice, ki z onesnaženjem zraka, tal, vode, vodotokov in 
morja, s hrupom ali kako drugače ogrožajo te vrednote ali spravljajo v ne- 
varnost življenje in zdravje ljudi. 

II. poglavje 

Temelji družbenopolitičnega sistema 

1. Položaj delovnih ljudi v družbenopolitičnem sistemu 

88. člen 

Delavski razred in vsi delovni ljudje so nosilci oblasti in upravljanja 
drugih družbenih zadev. 

Delavski razred in vsi delovni ljudje uresničujejo oblast in upravljajo 
druge družbene zadeve organizirani v organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter v razredne in druge družbeno- 
politične in družbene organizacije. 

89. člen 

Delovni ljudje uresničujejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve z 
odločanjem na zborih, z referendumom in v drugih oblikah osebnega opredelje- 
vanja v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, 
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samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, po delegatih v organih upravljanja teh organizacij in skupnosti, 
s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem, po delegacijah 
in delegatih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti ter z usmerjanjem in 
nadzorstvom nad delom organov, odgovornih skupščinam. 

90. člen 

Delovni ljudje se organizirajo na samoupravni podlagi v organizacije 
združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti in določajo, katere skupne in- 
terese, pravice in dolžnosti bodo v njih uresničevali. 

Z ustavo in statutom družbenopolitične skupnosti /se določajo skupni in- 
teresi ter funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev, ki jih de- 
lovni ljudje, narodi in narodnosti uresničujejo v družbenopolitičnih skupnostih. 

91. člen 

Upravljanje organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samouprav- 
nih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
njihova organizacija morata biti urejena tako, da delovni ljudje v vsakem 
delu delovnega procesa in v vsakem delu organizacije oziroma skupnosti od- 
ločajo o vprašanjih svojega dela in o drugih interesih, uresničujejo svoje 
samoupravne pravice in skupne interese in nadzirajo izvrševanje odločitev 
in delo vseh organov in služb teh organizacij in skupnosti. 

92. člen 

Funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev v družbenopolitič- 
nih skupnostih izvršujejo skupščine in njim odgovorni organi. 

Sodno funkcijo izvršujejo redna sodišča kot organi državne oblasti in 
samoupravna sodišča. 

Varstvo ustavnosti je zaupano ustavnim sodiščem. 

93. člen 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovorni organi izvršu- 
jejo svoje funkcije na podlagi in v okviru ustave oziroma statuta in zakona. 

Državni organi imajo do organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti samo pravice, določene na podlagi ustave. 

94. člen 

Nihče ne more izvrševati samoupravnih, javnih in drugih družbenih funk- 
cij in javnih pooblastil, če mu jih niso v skladu z ustavo oziroma statutom in 
zakonom zaupali delovni ljudje ali skupščina družbenopolitične skupnosti. 

95. člen 

Vsi organi in organizacije ter drugi nosilci samoupravnih, javnih ali dru- 
gih družbenih funkcij izvršujejo svojo funkcijo na podlagi in v okviru ustave, 
zakona oziroma statuta in danih pooblastil in so odgovorni za njeno izvrševanje. 
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Vsi nosilci samoupravnih javnih in drugih družbenih funkcij so pri iz- 
vrševanju svojih funkcij pod družbenim nadzorstvom. 

Vsak izvoljeni ali imenovani nosilec samoupravne, javne ali druge družbe- 
ne funkcije je osebno odgovoren za njeno izvrševanje in je lahko odpoklican 
ali odstavljen. Ima pravico odstopiti in odstop obrazložiti. 

Zakon in samoupravni akti določajo vrste in pogoje za odgovornost nosil- 
cev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter način in postopek 
za uresničevanje njihove odgovornosti. 

96. člen 

Delavec, izvoljen oziroma imenovan za samoupravno, javno ali drugo 
družbeno funkcijo, ki zahteva začasno prenehanje dela v organizaciji zdru- 
ženega dela ali v delovni skupnosti, ima po prenehanju funkcije, ki jo je 
opravljal, pravico vrniti se na delo v isto organizacijo združenega dela oziroma 
delovno skupnost na svoje prejšnje delovno mesto ali na drugo delovno mesto, 
ki ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. 

97. člen 

Delo državnih organov in organov upravljanja organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter organov družbenopolitičnih 
organizacij in društev je javno. 

Način zagotavljanja javnosti se ureja z zakonom in s samoupravnimi akti. 
Zakon in samoupravni akti določajo zadeve in podatke, ki pomenijo taj- 

nost ali se ne smejo objavljati. 
Načelo javnosti se ne sme uresničevati v nasprotju z interesi varnosti in 

obrambe države in z drugimi družbenimi interesi, ki jih določa zakon. 

2. Samoupravljanje v organizacijah združenega dela 

98. člen 

Samoupravljanje v temeljni organizaciji in drugih organizacijah združe- 
nega dela uresničuje delavec enakopravno in v vzajemni odgovornosti z drugimi 
delavci v organizaciji z odločanjem na zborih delavcev, z referendumom in 
drugimi oblikami osebne opredelitve, po delegatih v delavskih svetih, ki jih 
skupaj z drugimi delavci v organizaciji voli na odpokliče, in z nadzorstvom 
nad izvrševanjem sklepov in nadzorstvom nad delom organov in služb teh 
organizacij. 

Da bi delavec mogel uresničiti svoje samoupravne pravice ima pravico biti 
redno obveščen o poslovanju organizacije in njenem materialno-finančnem 
stanju, o doseganju in delitvi dohodka in uporabi sredstev v njej ter o drugih 
vprašanjih, ki so pomembna za odločanje in nadzorstvo v organizaciji. 

99. člen 

Temeljna organizacija in druge organizacije združenega dela imajo delav- 
ski svet kot organ, ki upravlja delo in poslovanje organizacije, oziroma njemu 
po položaju in funkciji ustrezen organ upravljanja. 
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Temeljna organizacija združenega dela z manjšim številom delavcev nima 
delavskega sveta. 

Določene izvršilne funkcije v temeljni organizaciji in v drugih organi- 
zacijah združenega dela so lahko zaupane izvršilnim organom delavskega 
sveta. 

Organizacije združenega dela, ki združujejo delo in sredstva, pa ne organi- 
zirajo posebne organizacije, imajo lahko skupen organ za opravljanje zadev 
skupnega pomena. 

100. člen 

Delavski svet, ki opravlja delo in poslovanje organizacije združenega dela, 
določa pri opravljanju te funkcije predlog statuta in sprejema druge splošne 
akte, določa poslovno politiko ter sprejema načrt in program za delo in razvoj, 
določa ukrepe za izvajanje poslovne politike ter načrta in programa za delo 
in razvoj, voli, imenuje in razrešuje izvršilni in poslovodni organ oziroma 
člane teh organov, skrbi za obveščanje delavcev in opravlja druge zadeve, 
ki jih določajo samoupravni sporazum, statut in drugi samoupravni akti organi- 
zacije. 

Delavski svet delovne in sestavljene organizacije združenega dela spre- 
jema sklepe, ki se nanašajo na uresničevanje neodtujljivih pravic delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela, v soglasju z vsako od teh organizacij, 
tako kot določa samoupravni sporazum o združitvi. 

101. člen 

Delavski svet temeljne organizacije združenega dela sestavljajo delegati 
delavcev iz vseh delov delovnega procesa v tej organizaciji. 

Sestava delavskega sveta temeljne organizacije združenega dela mora 
ustrezati socialni sestavi njene delovne skupnosti. 

Delavski svet delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela sestavljajo delegati delavcev temeljnih organizacij, neposredno izvoljeni 
na način in po postopku, ki ju določa samoupravni sporazum o združitvi. V 
delavskem svetu delovne organizacije mora biti zastopana vsaka njena temelj- 
na organizacija združenega dela. 

Delegati delajo po smernicah delavcev in delavskega sveta temeljne organi- 
zacije, ki jih je izvolila, in so jim za svoje delo odgovorni. 

V statutu temeljne in druge organizacije združenega dela in v samouprav- 
nem sporazumu o združitvi so določene pravice in obveznosti delegatov in 
njihova odgovornost delavcem oziroma organom upravljanja teh organizacij. 

102. člen 

Način izvolitve teh pogojev in način odpoklica oziroma razrešitve delav- 
skega sveta in izvršilnega organa v organizacijah združenega dela določata 
samoupravni sporazum o združitvi ali statut organizacije in zakon. 

Člani delavskega sveta oziroma člani izvršilnega organa ne morejo biti 
izvoljeni več kot za dve leti. 

Nihče ne more biti več kakor dvakrat zaporedoma izvoljen v isti delavski 
svet oziroma izvršilni organ. 

V delavski svet ne more biti izvoljen delavec, ki je kot individualni poslo- 
vodni organ ali kot član kolegijskega poslovodnega organa njemu odgovoren, 
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in tudi ne delavec, ki samostojno opravlja druge s statutom in z zakonom 
določene vodilne funkcije. 

103. člen 

Vsaka organizacija združenega dela ima poslovodni organ, ki vodi njeno 
poslovanje, organizira in usklajuje delovni proces v njej ter izvršuje sklepe 
delavskega sveta in njegovega izvršilnega organa. 

Organizacijo združenega dela zastopa in predstavlja njen individualni po- 
slovodni organ oziroma predsednik, kolegijskega poslovodnega organa, če 
statut ali drug samoupravni akt organizacije ne določa drugače. 

Poslovodni organ je pri delu samostojen in odgovoren delavcem in delav- 
skemu svetu organizacije združenega dela. 

Individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovod- 
nega organa je za zakonitost dela in za izpolnjevanje z zakonom predpisanih 
obveznosti organizacije združenega dela odgovoren tudi družbeni skupnosti. 
Individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovodnega 
organa ima pravico in dolžnost v skladu z zakonom zadržati izvršitev aktov 
delavskega sveta in drugih organov organizacije združenega dela, če meni, da 
so v nasprotju z zakonom, in o tem obvestiti pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti. 

104. člen 

Individualni poslovodni organ in člane kolegijskega poslovodnega organa 
v organizaciji združenega dela imenuje in razrešuje delavski svet s sklepom. 

Individualni poslovodni organ imenuje delavski svet po javnem razpisu 
na predlog razpisne komisije. V temeljnih organizacijah združenega dela, ki 
jih določa zakon, in v drugih organizacijah združenega dela sestavlja razpisno 
komisijo z zakonom določeno število predstavnikov organizacije združenega 
dela, predstavnikov sindikata in predstavnikov družbene skupnosti, imenova- 
nih oziroma izvoljenih skladno z zakonom. 

Zakon lahko uredi pogoje in način za oblikovanje kolegijskega poslovodnega 
organa ter pogoje in način za imenovanje njegovih članov. 

Mandat individualnega poslovodnega organa in članov kolegijskega po- 
slovodnega organa traja največ štiri leta. Ko jim poteče mandat, so lahko 
vnovič imenovani v isto funkcijo na način, ki ga predpisuje zakon. 

Zakon določa, pod katerimi pogoji se sme poslovodni organ razrešiti, še 
preden poteče čas, za katerega je bil imenovan. Razrešitev poslovodnega or- 
gana lahko predlagata tudi skupščina občine oziroma druge družbenopolitične 
skupnosti in sindikalna organizacija. 

Zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imenovanja in razrešitve ter 
posebne pravice in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. 

105. člen 

Samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo oziroma v se- 
stavljeno organizacijo združenega dela vsebuje določbe: o skupnih zadevah, 
o koordiniranju delovnega procesa, o usklajevanju načrtov in programov za 
delo in razvoj, o združitvi sredstev in njihovem namenu; o sestavi, izvolitvi 
in delovnem področju skupnih organov upravljanja in njihovih izvršilnih 
organov, o poslovodnih organih delovne oziroma sestavljene organizacije, o 
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odgovornosti teh organov; o pravicah, obveznostih in odgovornostih delovne 
skupnosti, ki opravlja zadeve skupnega pomena za združene organizacije; o 
medsebojnih razmerjih med temeljnimi in drugimi organizacijami združenega 
dela in njihovih pravicah, obveznostih in odgovornosti v pravnem prometu; 
o postopku za izločitev posameznih temeljnih organizacij iz sestave delovne 
organizacije oziroma temeljnih in delovnih organizacij iz sestavljene organi- 
zacije. Samoupravni sporazum vsebuje tudi druge določbe, ki so pomembne 
za skupno delo in poslovanje združenih organizacij in za uresničevanje samo- 
upravnih pravic njihovih delavcev. 

Samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo oziroma v se- 
stavljeno organizacijo združenega dela je sklenjen, ko ga sprejme večina vseh 
delavcev v vsaki temeljni organizaciji združenega dela. 

106. člen 

Organizacija združenega dela ima svoj statut. 
Statut temeljne organizacije združenega dela sprejmejo na predlog delav- 

skega sveta delavci temeljne organizacije združenega dela z večino glasov 
vseh delavcev. 

Statut delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela sprejmejo na predlog njenega delavskga sveta delavci združenih temeljnih 
organizacij z večino glasov vseh delavcev v vsaki od teh organizacij. 

Statut in drugi samoupravni akti organizacij združenega dela ne smejo 
biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o združitvi. 

107. člen 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela imajo pravico in dolžnost, 
da za uresničevanje in varstvo svojih samoupravnih pravic uveljavljajo samo- 
upravno delavsko nadzorstvo neposredno po organu upravljanja organizacije 
in po posebnem organu samoupravnega delavskega nadzorstva. 

Organ samoupravnega delavskega nadzorstva nadzira: izvajanje statuta 
in drugih samoupravnih aktov organizacije ter samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov, izvajanje sklepov delavcev organov upravljanja ter 
izvršilnih in poslovodnih organov organizacije, skladnost teh aktov in sklepov 
s samoupravnimi pravicami, dolžnostmi in interesi delavcev, izpolnjevanje 
delovnih in samoupravljavskih dolžnosti delavcev, organov in služb organizacije, 
ali se odgovorno ter družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo družbena 
sredstva in razpolaga z njimi, izvajanje načela delitve po delu pri razporejanju 
dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, uresničevanje in varstvo pravic 
delavcev v medsebojnih razmerjih pri delu, obveščanje delavcev o vprašanjih, 
ki so pomembna za odločanje in nadzorstvo v organizaciji, in glede uresniče- 
vanja drugih samoupravnih pravic, dolžnosti in interesov delavcev. 

Organ samoupravnega delavskega nadzorstva ima pravico in dolžnost, 
da z opaženimi pojavi in svojim mnenjem seznanja delavce, organe in službe 
organizacije, pri katerih jih je opazil, in organe, ki imajo v organizaciji pravico 
in dolžnost jih odpraviti, kakor tudi da sodeluje z organi družbenega nadzorstva 
in kontrole. 

Sestavo, volitve in odpoklic organa samoupravnega delavskega nadzostva 
ter njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti urejajo statut in drugi samo- 
upravni akti organizacije v skladu z zakonom. 
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198. člen 

Vsak delavec je osebno odgovoren za vestno izvrševanje samoupravljavskih 
funkcij. 

Člani delavskega sveta organizacije združenega dela so osebno in materialno 
odgovorni za sklepe, ki so jih kljub opozorilu pristojnega organa sprejeli mimo 
svojih pooblastil. Delegati v delavskem svetu delovne organizacije in sestavljene 
organizacije združenega dela so odgovorni delavcem in delavskemu svetu 
temeljne organizacije, v kateri so bili izvoljeni. 

Člani kolegijskega izvršilnega organa, individualni poslovodni organ in člani 
kolegijskega poslovodnega organa so odgovorni za svoje delo delavskemu svetu, 
ki jih je izvolil oziroma imenoval, in delavcem organizacije združenega dela, 
v kateri izvršujejo svoje funkcije. Osebno so odgovorni za svoje odločitve 
in za izvrševanje sklepov delavskega sveta in delavcev, kot tudi za resnično, 
pravočasno in popolno obveščanje delavskega sveta in delavcev. So tudi 
materialno odgovorni, če nastane škoda z izvrševanjem sklepov, sprejetih 
na podlagi njihovih predlogov, če so pri dajanju predlogov prikrili dejstva 
ali vedoma dali delavskemu svetu in delavcem neresnična obvestila. 

Poslovodni organ je v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovoren tudi 
za rezultate poslovanja organizacije ter za organiziranje in usklajevanje delov- 
nega procesa v njej. 

Odgovornost člana kolegijskega izvršilnega organa, individualnega poslo- 
vodnega organa in člana kolegijskega poslovodnega organa je odvisna od 
njegovega vpliva na sprejetje ali izvrševanje sklepov. 

Materialno odgovornost in druge vrste odgovornosti ter pogoje za odgo- 
vornost urejata zakon in samoupravni akt organizacije združenega dela. 

109. člen 

Določbe o uresničevanju samoupravljanja v organizacijah združenega dela 
se uporabljajo tudi za delavce v delovnih skupnostih, ustanovljenih za oprav- 
ljanje zadev skupnega pomena za več organizacij združenega dela, v skladu 
z naravo teh zadev in skupnimi interesi, zaradi katerih so bile te delovne 
skupnosti ustanovljene. 

3. Samoupravljanje v samoupravnih interesnih skupnostih 

110. člen 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skup- 
nosti in z njenim statutom se urejajo zadeve, ki so skupnega pomena za njene 
člane, način odločanja o njih, delovno področje, pooblastila in odgovornosti 
skupščine in drugih organov interesne skupnosti ter druga vprašanja skupnega 
pomena za delovne ljudi in samoupravne organizacije in skupnosti, organizirane 
v interesne skupnosti. 

Statut samoupravne interesne skupnosti mora biti v skladu s samoupravnim 
sporazumom o njeni ustanovitvi. 

Zakon lahko določi, da mora samoupravni sporazum o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega 
pomena, oziroma njen statut potrditi organ družbenopolitične skupnosti. 
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111. člen 

Samoupravno interesno skupnost upravlja skupščina. Skupščino sestavljajo 
delegati, ki jih delovni ljudje in organizacije združenega dela ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti kot člani interesne skupnosti volijo 
in odpokličejo'. 

Delegati v skupščini delajo po smernicah članov samoupravne interesne 
skupnosti, ki so jih izvolili, in so njim odgovorni za svoje delo. 

V samoupravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo delovni ljudje ter 
njihove organizacije in skupnosti za zadovoljevanje svojih potreb in interesov 
in delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, 
za katero se ustanavlja interesna skupnost, se skupščina organizira tako, 
da je zagotovljeno njihovo enakopravno odločanje o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih. 

Skupščina lahko zaupa določene izvršilne funkcije svojim izvršilnim orga- 
nom, ki so njej odgovorni za svoje delo. 

112. člen 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
in drugi njeni splošni akti določajo neposredno odgovornost organov upravljanja 
interesne skupnosti in delegatov v teh organih članom skupnosti, način, 
kako člani interesne skupnosti nadzirajo delo organov upravljanja in strokovnih 
služb in način, kako so člani interesne skupnosti obveščeni o delu teh organov 
in služb in o vprašanjih, ki se obravnavajo in urejajo v interesni skupnosti. 

113. člen 

Kadar ustava ah statut družbenopolitičnih skupnosti določa, da delavni 
ljudje po skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti soodločajo o vprašanjih 
iz pristojnosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, se ti delovni ljudje 
organizirajo v okviru interesne skupnosti oziroma združujejo svoje interesne 
skupnosti, da bi mogli soodločati o teh vprašanjih v skupščini družbenopoli- 
tične skupnosti. 

4. Samoupravljanje v krajevnih skupnostih 

114. člen 

Delovni ljudje in občani v naselju, delu naselja ali v več povezanih naseljih 
imajo pravico in dolžnost, da se za uresničevanje določenih skupnih interesov 
in potreb samoupravno organizirajo v krajevno skupnost. 

V krajevni skupnosti delovni ljudje in občani odločajo o uresničevanju 
svojih skupnih interesov in o solidarnem zadovoljevanju skupnih potreb na 
področjih urejanja naselja, prebivanja, komunalnih dejavnosti, otroškega in 
socialnega varstva, izobraževanja, kulture, telesne kulture, zaščite potrošnikov, 
varstva in zboljševanja človekovega okolja, narodne obrambe, družbene samo- 
zaščite in na drugih področjih življenja in dela. 

Da bi mogli uresničevati svoje skupne interese in potrebe, se delovni 
ljudje in občani, organizirani v krajevni skupnosti, s samoupravnim sporazu- 
mevanjem in drugače povezujejo z organizacijami združenega dela, s samo- 
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upravnimi interesnimi skupnostmi ter drugimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi na območju in zunaj območja krajevne skupnosti, ki so zainte- 
resirane za sodelovanje oziroma dolžne sodelovati pri zadovoljevanju teh 
interesov in potreb. 

Delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti sodelujejo pri opravljanju 
družbenih zadev in pri odločanju o vprašanjih skupnega pomena v občini 
in širših družbenopohtičnih skupnosti. 

Statut občine določa način in postopek za ustanavljanje krajevnih skupnosti. 
Zakon lahko določi načela postopka za ustanavljanje krajevnih skupnosti. 

115. člen 

Delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti sprejmejo statut krajevne 
skupnosti. 

Statut krajevne skupnosti določa pravice in dolžnosti krajevne skupnosti, 
njeno organizacijo, njene organe in razmerja z organizacijami združenega dela 
in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter ureja druga vpra- 
šanja, ki so pomembna za delo krajevne skupnosti in življenje delovnih ljudi 
in občanov v njej. 

Krajevna skupnost je pravna oseba. 

5. Občina 

116. člen 

Občina je samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost, ki temelji 
na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

V občini delovni ljudje in občani ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje 
življenje in delo, usmerjajo družbeni razvoj, uresničujejo in usklajujejo svoje 
interese, zadovoljujejo skupne potrebe ter uresničujejo oblast in upravljajo 
druge družbene zadeve. 

Funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev se ražen tistih, 
ki se po ustavi uresničujejo v širših družbenopolitičnih skupnostih, uresničujejo 
v občini. 

Pri uresničevanju svojih skupnih interesov ter pravic in dolžnosti v občini 
odločajo delovni ljudje in občani, organizirani v temeljne organizacije združe- 
nega dela, krajevne skupnosti, druge oblike samoupravnega združevanja in v 
družbenopolitične organizacije, s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim 
dogovarjanjem ter po delegacijah in delegatih v občinski skupščini in drugih 
organih samoupravljanja. 

117. člen 

Pravice in dolžnosti občine določata ustava in statut občine. 
V občini se zlasti ustvarjajo in razvijajo materialni in drugi pogoji za 

življenje in delo in za samoupravno zadovoljevanje materialnih, socialnih, 
kulturnih in drugih skupnih potreb delovnih ljudi in občanov, usmerja in uskla- 
juje gospodarski in družbeni razvoj in urejajo razmerja neposrednega pomena 
za delovne ljudi in občane v občini; organizira opravljanje zadev skupnega 
in splošnega družbenega pomena in zanje ustanavljajo organi samoupravljanja 
in oblasti; zagotavlja neposredno izvrševanje zakonov, če niso za njihovo 
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izvrševanje po zakonu pristojni organi širših družbenopolitičnih skupnosti, 
zagotavlja uresničevanje in varstvo svoboščin, pravic in dolžnosti človeka 
in občana, zagotavlja uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti; 
varuje zakonitost in zagotavlja varnost ljudi in premoženja, ureja uporaba 
zemljišč in dobrin v splošni rabi; ureja in organizira narodna obramba; 
urejajo razmerja na stanovanjsko-komunalnem področju; urejata in zagotavljata 
varstvo in zboljševanje človekovega okolja; organizira in zagotavlja družbena 
samozaščita; organizira in zagotavlja družbeno nadzorstvo. 

118. člen 

Da bi mogli delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ter drugi 
delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v občini 
kot celoti zadovoljevati v njej skupne potrebe, odločajo z referendumom 
in drugimi oblikami osebnega opredeljevanja ter s samoupravnim sporazume- 
vanjem in družbenim dogovarjanjem o združevanju sredstev in o njihovi 
uporabi. 

V okviru sistema virov in vrst davkov, taks in drugih davščin, ki ga 
določa zakon, delovni ljudje v občini samostojno odločajo o obsegu in načinu 
financiranja splošnih družbenih potreb v občini. 

119. člen 

Občine sodelujejo med seboj po načelih prostovoljnosti in solidarnosti, 
združujejo sredstva in ustanavljajo' skupne organe, organizacije in službe 
za opravljanje zadev skupnega pomena in za zadovoljevanje skupnih potreb 
in se lahko združujejo v mestne ali regionalne skupnosti. 

Ustava lahko določi, da se morajo občine združiti v mestne ali regionalne 
skupnosti kot posebne družbenopolitične skupnosti, na katere se prenašajo 
določene zadeve iz pristojnosti republike oziroma avtonomne pokrajine in občin. 

Občine v mestih se v skladu z ustavo združujejo v mestne skupnosti kot 
posebne družbenopolitične skupnosti, ki jim občine v skupnem interesu žaupajo 
določene pravice in dolžnosti. Na te skupnosti se lahko prenesejo določene 
zadeve iz pristojnosti republike oziroma avtonomne pokrajine. 

6. Samoupravni spor azumi in družbeni dogovori 

120. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje s samoupravnim sporazumom in družbenim 
dogovorom samoupravno urejajo medsebojna razmerja, usklajujejo interese 
in urejajo odnose širšega družbenega pomena. 

121. člen 

S samoupravnimi sporazumi delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in delovni ljudje v krajevnih skupnostih, samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih v mejah 
svojih samoupravnih pravic usklajujejo svoje interese v družbeni delitvi dela 
in družbeni reprodukciji, združujejo delo in sredstva in urejajo medsebojna 
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razmerja v zvezi z združevanjem dela in sredstev, ustanavljajo delovne in druge 
organizacije združenega dela, banke, poslovne in druge skupnosti; določajo 
osnove in merila za razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke, določajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter ukrepe 
za njihovo uresničevanje in urejajo druga razmerja skupnega pomena. 

Samoupravni sporazum sklenejo v imenu udeležencev sporazuma njihovi 
pooblaščeni organi. 

Samoupravni sporazum, ki se nanaša na uresničevanje neodtujljivih pravic 
delavcev, je v temeljni organizaciji združenega dela oziroma v drugi samo- 
upravni organizaciji ali skupnosti sprejet, če se z njim strinja večina delavcev 
oziroma delovnih ljudi organizacije oziroma skupnosti. 

122. člen 

Sindikat ima pravico dajati pobudo in predloge za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in lahko začne postopek za ponovno obravnavanje že sklenjenega 
samoupravnega sporazuma, če meni, da se z njim kršijo samoupravne pravice 
delavcev in družbenoekonomski odnosi, ki jih določa ustava. 

V postopku za sklenitev samoupravnega sporazuma, s katerim se urejajo 
medsebojna razmerja delavcev pri delu ali določajo osnove in merila za razpo- 
rejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke, sodeluje in sporazum 
podpiše sindikalna organizacija, ki jo določa statut sindikata. Če sindikalna 
organizacija ne podpiše samoupravnega sporazuma, ima organizacija združenega 
dela pravico tak samoupravni sporazum uporabljati, sindikalna organizacija 
pa lahko začne spor pred sodiščem združenega dela. 

123. člen 

Organizacija združenega dela in druga samoupravna organizacija in skup- 
nost, ki meni, da so s samoupravnim sporazumom drugih organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti prizadete njene pravice 
ali interesi, ki temeljijo na zakonu, lahko začne postopek za ponovno obravna- 
vanje samoupravnega sporazuma. 

124. člen 

Z družbenim dogovorom organizacije združenega dela, zbornice in druga 
splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, organi družbenopolitičnih skupnosti, sindikati in druge 
družbenopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samo- 
upravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega 
skupnega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbenega pomena. 

V imenu udeležencev sklenejo družbeni dogovor njihovi pooblaščeni organi. 

125. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti spodbuja samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno dogovarjanje in lahko predpiše, da so posamezne samo- 
upravne organizacije in skupnosti dolžne opraviti postopek za samoupravno 
sporazumevanje oziroma družbeno dogovarjanje. 
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126. člen 

Samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor zavezuje udeležence, 
ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo. 

127. člen 

S samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom se določajo ukrepi 
za njuno izvajanje, materialna in družbena odgovornost udeležencev v samo- 
upravnem sporazumu in družbenem dogovoru ter način in pogoji za njuno 
spremembo. 

S samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom se lahko predvidita 
arbitraža ali kakšen drug način za reševanje sporov, ki nastanejo pri izvajanju 
sporazuma oziroma dogovora. 

128. člen 

Pri sklepanju samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora so udele- 
ženci enakopravni. 

Postopek sporazumevanja in dogovarjanja je javen. 

7. Družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine 

129. člen 

Samoupravne pravice delovnih ljudi in družbena lastnina so pod posebnim 
družbenim varstvom. 

Družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine 
uresničujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovorni organi, 
sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec in družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja. 

Oblike in način uresničevanja družbenega varstva samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene lastnine določata ustava in zakon. 

130. člen 

Ce nastanejo v organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organi- 
zaciji oziroma skupnosti bistvene motnje v samoupravnih odnosih ali so huje 
prizadeti družbeni interesi ali če organizacija oziroma skupnost ne izpolnjuje 
z zakonom določenih obveznosti, ima skupščina družbenopolitične skupnosti 
pod pogoji in v postopku, kot to določa zakon, pravico razpustiti delavski svet 
oziroma drug ustrezen organ upravljanja organizacije združenega dela in razpi- 
sati volitve članov v ta organ ter v organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih razpustiti izvršilne organe in odstaviti 
poslovodne organe in delavce na vodilnih delovnih mestih, imenovati začasne 
organe z zakonsko določenimi pravicami in dolžnostmi, začasno omejiti uresni- 
čevanje določenih samoupravnih pravic delovnih ljudi in organov upravljanja 
in uveljaviti druge z zakonom določene ukrepe. 

Skupščina družbenopohtične skupnosti lahko v skladu z zakonom zadrži 
izvršitev sklepov, drugih aktov in dejanj, s katerimi bi bile kršene samoupravne 
pravice delovnih ljudi in prizadeta družbena lastnina. Ce skupščina zadrži 
izvršitev takih aktov ali dejanj, mora začeti postopek pred pristojnim sodiščem. 

28 
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131. člen 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja kot samostojni organ družbene 
skupnosti ukrepa in vlaga pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom do- 
ločene pravice in dolžnosti, da uresničuje družbeno varstvo samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja predlaga skupščini družbenopo- 
litične skupnosti, ustavnemu sodišču ah sodiščem postopek za varstvo samo- 
upravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, kot tudi postopek, da se 
sklepi in drugi akti, s katerimi se kršijo samoupravne pravice in je prizadeta 
družbena lastnina, razveljavijo ali odpravijo. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja predlaga postopek za varstvo sa- 
moupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine na lastno pobudo ali 
na pobudo delavcev, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, sindikata, in drugih družbenopolitičnih organizacij, držav- 
nih organov in občanov. 

Državni organi in organi samoupravnih organizacij in skupnosti so dolžni 
dati družbenemu pravobranilcu samoupravljanja na njegovo zahtevo podatke 
in informacije, ki so pomembne za izvrševanje njegove funkcije. 

8. Skupščinski sistem 

132. člen 

Skupščina je organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti 
v mejah pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti. 

Oblikovanje, organizacijo in pristojnost skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in njim odgovornih organov urejata ustava oziroma statut in zakon na 
podlagi enotnih načel, ki jih določa ta ustava. 

Sestavo, organizacijo in pristojnost skupščine SFRJ in njej odgovornih or- 
ganov v federaciji določa ta ustava. 

133. člen 

Delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih organizacijah obhkujejo za neposredno uresničevanje svojih 
pravic, dolžnosti in odgovornosti in za organizirano udeležbo pri izvrševanju 
funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti svoje delegacije. 

V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih oblikujejo dele- 
gacije: 

1. delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, ki opravljajo zadeve skupnega pomena za več temeljnih organiza- 
cij združenega dela; 

2. delovni ljudje, ki delajo v kmetijstvu, obrti in v podobnih dejavnostih 
z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, skupaj z delavci, 
s katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva, organizirani v skupnosti 
in v druge z zakonom določene oblike združevanja; 

3. delovni ljudje v delovnih skupnostih državnih organov, družbenopoli- 
tičnih organizacij in društev ter v drugih delovnih skupnostih, ki niso organi- 
zirane kot organizacije združenega dela, kot tudi aktivne vojaške osebe in ci- 
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vilne osebe v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, na način, ki ga določata ustava in zakon; 

4. delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih. 
Pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela s področja izo- 

braževanja sodelujejo tudi študenti in dijaki pod pogoji in na način, kot to 
določa zakon. 

Delegacijo oblikujejo tudi delovni ljudje, ki trajno delajo v delu temeljne 
organizacije združenega dela, ki ni na območju občine, v kateri ima ta orga- 
nizacija sedež. 

V temeljni organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti z majh- 
nim številom delovnih ljudi izvršujejo vsi delovni ljudje funkcijo delegacije. 

V družbenopolitičnih organizacijah izvršujejo funkcijo delegacij njihova 
izvoljena telesa, določena z njihovim statutom oziroma drugimi sklepi. 

134. člen 

Člane delegacije volijo delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih iz teh organizacij in skupnosti neposredno, s tajnim gla- 
sovanjem. 

Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti določajo v svojih statutih 
v skladu z zakonom število članov in sestavo svoje delegacije ter način izvolitve 
in odpoklica delegacije. 

Sestava delegacije mora zagotoviti zastopanost delavcev vseh delov delov- 
nega procesa in ustrezati socialni sestavi temeljne samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti. 

Člani delegacije se volijo za štiri leta. 
V delegacijo temeljne organizacije združenega dela ne morejo biti voljeni 

delavci na vodilnih delovnih mestih v tej organizaciji, ki po tej ustavi ne 
morejo biti člani delavskega sveta oziroma drugega ustreznega organa uprav- 
ljanja. 

Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma voljen za člana delegacije 
iste samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 

135. člen 

Kandidate za člane delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti -predlagajo in določajo delovni ljudje teh organizacij in skupnosti v So- 
cialistični zvezi delovnega ljudstva, in sicer v njenih organizacijah oziroma v 
organizacijah sindikata. 

Kandidacijski postopek opravljajo organizacije Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva oziroma organizacije sindikata. 

Organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva in sindikata imajo pra- 
vico in dolžnost, da v sodelovanju z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami 
zagotovijo tak demokratičen kandidacijski postopek, ki bo omogočil delovnim 
ljudem, da pri predlaganju in določanju kandidatov svobodno izrazijo svojo 
voljo. 

Kandidacijski postopek za delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih 
oseb v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije 
opravljajo organi, ki jih določa zvezni zakon. Ta zakon lahko v skladu z načeli, 
ki jih določa ta ustava, in v skladu z naravo dejavnosti in organizacijo oboro- 

28» 
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ženih sil posebej ureja tudi druga vprašanja v zvezi z izvolitvijo in delom teh 
delegacij. 

136. člen 

Kadar se med mandatno dobo skupščine družbenopolitične skupnosti usta- 
novi nova temeljna samoupravna organizacija ali skupnost, se z zakonom določi 
način vključitve njene delegacije v izvrševanje funkcij skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

137. člen 

Izhajajoč iz interesov in smernic, temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in upoštevajoč interese drugih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter splošne družbene interese in potrebe, določa delegacija osnovna stališča 
za delo delegatov v skupščini in za njihovo sodelovanje pri odločanju. 

Delegacije so dolžne poročati o svojem delu in o delu delegatov v skupščini 
temeljnim samoupravnim organizacijam oziroma skupnostim in so za svoje 
delo njim odgovorne. 

Delegacija sodeluje z delegacijami drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, da bi se sporazumno našle skupne rešitve za vprašanja iz pristoj- 
nosti skupščine in sporazumno urejala druga vprašanja skupnega pomena. 

138. člen 

Ena ali več delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, po- 
vezanih z delom in drugimi skupnimi interesi ali z interesi v družbenopolitični 
skupnosti, oziroma delegati teh organizacij in skupnosti v skupščini občine de- 
legirajo iz sestave delegacij delegate v ustrezni zbor skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti na način, ki ga določata ustava oziroma statut in zakon. 

Število delegatov temeljnih samoupravnih organizacij oziroma skupnosti 
mora biti sorazmerno številu delovnih ljudi v teh organizacijah oziroma skup- 
nostih. Od tega načela je dovoljeno odstopiti in uporabiti še druga merila, da 
bi bila zagotovljena ustrezna zastopanost delovnih ljudi določenih področij druž- 
benega dela oziroma posameznih območij. 

139. člen 

V skupščine družbenopolitičnih skupnosti delegirajo svoje delegate delavci 
in drugi delovni ljudje ter občani, organizirani v družbenopolitične organiza- 
cije, ki so združene v Socialistično zvezo delovnega ljudstva, ali kot člani orga- 
nizacij Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva dogovorno določajo listo kandidatov za delegate v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti iz vrst svojih delegacij. 

O izvolitvi teh delegatov v skupščino občine se izrekajo na podlagi liste 
kandidatov delovni ljudje in občani neposredno, s splošnim in tajnim glaso- 
vanjem. 

O izvolitvi teh delegatov v skupščine širših družbenopolitičnih skupnosti se 
izrekajo na podlagi liste kandidatov zbori delegatov družbenopolitičnih organi- 
zacij v skupščinah občin s tajnim glasovanjem. 

140. člen 
Kdor je bil za štiri leta izvoljen za delegata, ne more biti več kot dvakrat 

zaporedoma delegat v isti skupščini. 
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Nezdružljiva je funkcija delegata v skupščini z drugimi funkcijami, ki jih 
določa zakon, v organih iste družbenopolitične skupnosti. 

141. člen 

Pri zavzemanju stališč do vprašanj, o katerih se odloča v skupščini, se 
ravnajo delegati v skladu s smernicami svojih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in s temeljnimi stališči delegacij oziroma družbenopolitičnih organi- 
zacij, ki so jih delegirale, ter v skladu s skupnimi in splošnimi družbenimi 
interesi in potrebami, vendar so samostojni pri opredeljevanju in glasovanju. 

Delegat je dolžan o delu skupščine in o svojem delu obveščati delegacije 
in temeljne samoupravne organizacije in skupnosti oziroma družbenopolitične 
organizacije, ki so ga delegirale, in jim je odgovoren za svoje delo. 

142. člen 

Delegacija in vsak njen član ter delegat v skupščini so lahko odpoklicani. 
Za odpoklic članov delegacije in delegatov v skupščini veljata načelno enak 

način in postopek kot za izvolitev delegacij in delegatov. 
Delegacija in vsak njen član ter delegat v skupščini imajo pravico od- 

stopiti. 
143. člen 

Skupščina v mejah pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti: določa 
politiko in odloča o temeljnih vprašanjih, ki so pomembna za politično, gospo- 
darsko, socialno in kulturno življenje in družbeni razvoj; sprejema družbeni 
načrt, proračun, predpise in druge splošne akte; obravnava vprašanja skupnega 
pomena za organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti ter usklajuje njihova razmerja in interese; daje pobudo za sklepanje 
družbenih dogovorov in pri tem sodeluje; razpravlja o vprašanjih s področja 
narodne obrambe, varnosti in družbene samozaščite; obravnava stanje in splošne 
probleme ustavnosti, zakonitosti in pravosodja ter organizira in izvršuje druž- 
beno nadzorstvo; določa temelje organizacije in pristojnost organov družbeno- 
politične skupnosti; ustanavlja upravne organe; voli, imenuje in razrešuje do- 
ločene njihove funkcionarje ter sodnike; skrbi za izvajanje začrtane politike, 
predpisov in drugih splošnih aktov; določa politiko izvrševanja predpisov in 
drugih splošnih aktov ter obveznosti organov in organizacij v zvezi z njihovim 
izvrševanjem; izvršuje politično kontrolo nad delom svojega izvršilnega organa 
in upravnih organov ter skupščini odgovornih nosilcev samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij in jim daje smernice za njihovo delo. 

144. člen 

Skupščino sestavljajo: zbor združenega dela kot zbor delegatov delovnih 
ljudi v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih dela, zbor krajevnih skupnosti kot zbor delegatov delovnih ljudi 
in občanov v krajevnih skupnostih oziroma zbor občin kot zbor delegatov de- 
lovnih ljudi in občanov v občinah, in družbenopolitični zbor kot zbor delegatov 
delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitične organizacije. 

145. člen 

Delovno področje in način odločanja zborov skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti določa ustava oziroma statut. 
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Delovno področje zborov mora biti urejeno tako, da zbor združenega dela 
soodloča o vprašanjih, pomembnih za delavce in druge delovne ljudi v zdru- 
ženem delu, da zbor krajevnih skupnosti oziroma zbor občin soodloča o vpra- 
šanjih, pomembnih za delovne ljudi in občane v krajevnih skupnostih oziroma 
občinah, in da družbenopolitični zbor soodloča o vprašanjih uresničevanja, raz- 
voja in varstva z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. 

Zbori skupščine odločajo o vprašanjih iz njene pristojnosti samostojno, 
enakopravno ali na skupni seji vseh zborov. 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za področja izobraževanja, 
znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva odločajo enakopravno s pri- 
stojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti o vprašanjih s teh podro- 
čij, ki so v pristojnosti skupščine zadevne družbenopolitične skupnosti. Ustava 
in statut družbenopolitične skupnosti lahko določita, da imajo te ali druge 
določene pravice odločanja v skupščini družbenopolitične skupnosti tudi skup- 
ščine drugih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Odločitev o izločanju dela dohodka za skupne in splošne družbene potrebe 
ter o namenu in obsegu sredstev za te potrebe ne more biti sprejeta, če je ne 
sprejme zbor združenega dela. 

146. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko razpiše referendum, da se 
delovni ljudje vnaprej opredelijo do posameznih vprašanj iz njene pristojnosti 
ali potrdijo zakone, predpise in druge splošne akte. Odločitev, sprejeta na re- 
ferendumu, je obvezna. 

147. člen 

Republike in avtonomni pokrajini imajo predsedstvo republike oziroma 
predsedstvo avtonomne pokrajine; ki predstavlja republiko oziroma avtonomno 
pokrajino in izvršuje druge z ustavo določene pravice in dolžnosti. 

148. člen 

Družbenopolitična skupnost ima kot izvršilni organ skupščine izvršni svet 
oziroma drug ustrezen kolegijski izvršilni organ. 

Izvršni svet je odgovoren skupščini za stanje v družbenopolitični skupno- 
sti, za izvajanje politike in izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov skup- 
ščine ter za usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov. 

149. člen 

Skupščina družbenopolitičnih skupnosti ustanavlja upravne organe. 
Upravni organi izvajajo začrtano politiko in izvršujejo zakone, predpise 

in druge splošne akte skupščin in izvršnih svetov, izvajajo smernice skupščin, 
so odgovorni za stanje na področjih, za katera so ustanovljeni, spremljajo sta- 
n^?. J13, določenih področjih in dajejo pobudo za urejanje vprašanj s teh pod- ročij, odločajo o upravnih stvareh, opravljajo upravno nadzorstvo in druge 
upravne zadeve, pripravljajo predpise in druge splošne akte in opravljajo druge 
strokovne zadeve za skupščino družbenopolitične skupnosti in izvršni svet. 

Upravni organi so v mejah svojih pooblastil samostojni in za svoje delo 
odgovorni skupščini in izvršnemu svetu. 
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Upravni organi zagotavljajo s svojim delom učinkovito uresničevanje pravic 
in interesov delovnih ljudi, organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. 

Upravni organi sodelujejo med seboj in z upravnimi organa drugih druž- 
benopolitičnih skupnosti ter z organizacijami združenega dela in drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi v vprašanjih, ki so pomembna za 
te organizacije in skupnosti, in skrbijo za medsebojno obveščanje. 

150. člen 

Medsebojna razmerja med upravnimi organi posameznih družbenopoli- 
tičnih skupnosti temeljijo na pravicah in dolžnostih, ki jih določajo ustava, 
statut družbenopolitične skupnosti oziroma zakon. 

. Ustava in zakon določata pravice in dolžnosti republiških oziroma po- 
krajinskih upravnih organov glede izvrševanja zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov ter nadzorstva nad njihovim izvrševanjem, kakor tudi njihove 
pravice in dolžnosti do občinskih upravnih organov pri izvrševanju teh pred- 
pisov in splošnih aktov. 

151. člen 

Voljeni in imenovani funkcionarji se voh jo oziroma imenujejo za štiri leta. 
Člani predsedstev družbenopolitičnih skupnosti in predsedniki izvršnih sve- 

tov so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
Člani izvršnih svetov, funkcionarji, ki vodijo upravne organe, in drugi 

funkcionarji ter nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, za 
katere tako določata ustava in zakon, so lahko izvoljeni oziroma imenovani 
dvakrat zaporedoma, izjemoma pa po posebnem postopku, ki ga določa ustava, 
še za eno mandatno dobo. 

152. člen 

Z zakonom in odlokom občinske skupščine, ki temelji na zakonu, se lahko 
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skup- 
nostim, družbenim organizacijam, društvom in drugim organizacijam zaupa 
na področju svoje dejavnosti, da s svojimi akti urejajo določena razmerja širšega 
pomena, da v posamičnih stvareh odločajo o določenih pravicah in obveznostih, 
in da izvršujejo druga javna pooblastila. 

Zakon in odlok občinske skupščine, ki temelji na zakonu, lahko določata 
način izvrševanja javnih pooblastil, ki so zaupana posameznim organizacijam 
in skupnostim, ter pravice, ki jih imajo skupščina in drugi organi družbeno- 
politične skupnosti glede dajanja smernic tem organizacijam in skupnostim ter 
glede nadzorstva v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil. 

III. poglavje 

Svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana 

153. člen 

Svoboščine in pravice človeka in občana, ki jih določa ta ustava, se ures- 
ničujejo v medsebojni solidarnosti ljudi in z izpolnjevanjem dolžnosti in od- 
govornosti vsakogar do vseh in vseh do vsakogar. 
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Svoboščine in pravice človeka in občana so omejene samo z enakimi svo- 
boščinami in pravicami drugih in z interesi socialistične skupnosti, ki jih do- 
loča Ustava. 

Vsakdo je dolžan spoštovati svoboščine in pravice drugih in je za to 
odgovoren. 

154. člen 

Občani so enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na narodnost, raso, spol, 
jezik, veroizpoved, izobrazbo ali družbeni položaj. 

Vsi so pred zakonom enaki. 

155. člen 

Nedotakljiva in neodtujljiva je pravica delovnega človeka in občana do 
samoupravljanja; z njo se vsakomur zagotavlja, da odloča o svojih osebnih 
in skupnih interesih v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih, kot tudi v vseh drugih oblikah 
svojega samoupravnega združevanja in medsebojnega povezovanja. 

Vsakdo je odgovoren za samoupravno odločanje in za izvajanje odločitev. 

156. člen 

Občan, ki je dopolnil osemnajst let starosti, ima pravico voliti in biti voljen 
za člana delegacije v temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti in za de- 
legata v skupščini družbenopolitične skupnosti. 

Delavec v organizaciji združenega dela kakor tudi delovni človek v vseh 
oblikah združevanja dela, sredstev in interesov ima ne glede na svojo starost 
pravico voliti in biti voljen v delegacijo za skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti in voliti delegate v skupščine teh skupnosti. 

Delavec v organizaciji združenega dela kakor tudi delovni človek v vseh 
oblikah združevanja dela, sredstev in interesov ima ne glede na svojo starost 
pravico voliti in biti voljen za člana oziroma delegata v organu upravljanja 
organizacije. 

157. člen 

Občan ima pravico dajati vloge in predloge telesom in organom družbeno- 
političnih skupnosti ter drugim pristojnim organom in organizacijam, dobiti 
odgovor nanje in dajati politične in druge pobude splošnega pomena. 

158. člen 

Vsakdo je dolžan vestno in v interesu socialistične samoupravne družbe 
izvrševati samoupravno, javno in drugo družbeno funkcijo, ki mu je zaupana. 

159. člen 
Zajamčena je pravica do deia. 
Na podlagi dela pridobljene pravice so neodtujljive. 
Tisti, ki upravljajo družbena sredstva ali z njimi razpolagajo, in družbeno- 

politične skupnosti so dolžni ustvarjati čedalje ugodnejše pogoje za uresniče- 
vanje pravice do dela. 
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Družbena skupnost ustvarja pogoje za usposabljanje občanov, ki niso po- 
polnoma zmožni za delo, in pogoje za njihovo ustrezno zaposlitev. 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, je zajamčena pravica do oskrbnine med 
začasno brezposelnostjo. 

Delavcu lahko preneha delo proti njegovi volji samo pod pogoji in na 
način, kot to določa zakon. 

Kdor noče delati, čeprav je zmožen za delo, ne uživa pravic in varstva, 
ki izvirajo iz dela. 

160. člen 

Zajamčena je svoboda dela. 
Vsakdo si svobodno izbira poklic in zaposlitev. 
Vsakemu občanu sta pod enakimi pogoji dostopna vsako delovno mesto in 

vsaka funkcija v družbi. 
Prepovedano je prisilno delo. 

161. člen 

Delovni človek ima pravico do pogojev za delo, ki mu zagotavljajo fizično 
in moralno integriteto in varnost. 

162. člen 

Delavec ima pravico do omejenega delovnega časa. 
Delovni čas delavca ne sme biti daljši kot 42 ur v tednu. Zakon lahko 

predpiše, da sme delovni čas v določenih dejavnostih in v določenih primerih 
trajati za omejeno dobo več kot 42 ur v tednu, če to zahtevajo narava dela ali 
izjemne okoliščine. 

Zakon lahko določi pogoje za skrajšanje delovnega časa. 
Delavec ima pravico do dnevnega in tedenskega počitka ter do plačanega 

letnega dopusta, ki traja najmanj osemnajst delovnih dni. 
Delavec ima pravico do zdravstvenega in drugega varstva in do osebne 

varnostni pri delu. 
Mladina, ženske in invalidne osebe uživajo posebno varstvo pri delu. 

163. člen 

Pravica delavca do socialnega zavarovanja se zagotavlja z obveznim zava- 
rovanjem po načelih vzajemnosti in solidarnosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih, na podlagi minulega dela, prispevka iz osebnega dohodka in pri- 
spevka iz dohodka organizacij združenega dela oziroma prispevka sredstev dru- 
gih organizacij ali skupnosti, v katerih dela. S tem zavarovanjem si delavec v 
skladu z zakonom zagotavlja pravico do zdravstvenega varstva in druge pra- 
vice med boleznijo, pravice ob porodu, zmanjšanju ali izgubi delovne zmož- 
nosti, med brezposelnostjo in za starost ter pravice do drugih oblik socialnega 
zavarovanja, članom svoje družine pa pravico do zdravstvenega varstva, pra- 
vico do družinske pokojnine in druge pravice iz socialnega zavarovanja. 

Za delovne ljudi in občane, ki jih ne zajema obvezno socialno zavarovanje, 
ureja pravice iz socialnega zavarovanja v skladu z zakonom po načelih vzajem- 
nosti in solidarnosti. 
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164. člen 

Občanu je zajamčeno, da pridobi na stanovanju v družbeni lastnini sta- 
novanjsko pravico; ta mu zagotavlja, da pod pogoji, ki jih določa zakon, trajno 
uporablja stanovanje v družbeni lastnini za zadovoljevanje osebnih in dru- 
žinskih stanovanjskih potreb. 

Pravico občana do uporabe stanovanja, na katerem ima kdo lastninsko 
pravico, ureja zakon. 

165. člen 

Obvezno je najmanj osemletno osnovno šolanje. 
Materialne in druge pogoje za ustanavljanje in delo šol in drugih zavodov 

za izobraževanje občanov in za pospeševanje njihove dejavnosti zagotavljajo 
po načelih vzajemnosti in solidarnosti delovni ljudje, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skup- 
nosti v samoupravnih interesnih skupnostih v skladu z zakonom. 

Občani imajo pravico pridobivati si pod enakimi pogoji, ki jih določa 
zakon, znanje in strokovno izobrazbo na vseh stopnjah izobraževanja, na vseh 
vrstah šol in na drugih izobraževalnih zavodih. 

166. člen 

Zajamčena je svoboda misli in opredelitve. 

167. člen 

Zajamčena je svoboda tiska in drugih oblik javnega obveščanja in javnega 
izražanja, svoboda združevanja, svoboda govora in javnega nastopanja ter svo- 
boda zborovanja in drugega javnega zbiranja. 

Občani imajo pravico v sredstvih javnega obveščanja izražati in objavljati 
svoja mnenja. 

Občani, organizacije in društva lahko izdajajo pod pogoji, ki jih določa 
zakon, tisk ter širijo informacije z drugimi sredstvi javnega obveščanja in 
občevanja. 

168. člen 

Občanu je zajamčena pravica biti obveščen o dogodkih doma in po svetu, 
ki so pomembni za njegovo življenje in delo, in o vprašanjih, ki so pomembna 
za skupnost. 

Tisk, radio, in televizija ter druga sredstva javnega obveščanja morajo res- 
nično in objektivno obveščati javnost, pa tudi objavljati mnenja in informacije 
organov, organizacij in občanov, ki so pomembni za javnost. 

Zajamčena je pravica do popravka objavljene informacije, s katero sta 
prizadeta pravica ali interes človeka, organizacije ali organa. 

169. člen 

Znanstveno in umetniško ustvarjanje je svobodno. 
Ustvarjalci znanstvenih in umetniških del ter znanstvenih odkritij in teh- 

ničnih izumov imajo moralne in materialne pravice na svojih stvaritvah. Ustvar- 
jalci pa ne smejo uporabljati pravic na svojih stvaritvah v nasprotju z interesi, 
ki jih ima družba do uporabe novih znanstvenih dosežkov in tehničnih izumov. 



Priloge 443 

Obseg, trajanje, omejitev, prenehanje in varstvo pravic ustvarjalca na last- 
nih stvaritvah ter pravice organizacij združenega dela, v katerih so bile te 
stvaritve dosežene kot rezultat združevanja dela in sredstev, določa zakon. 

170. člen 

Občanu je zajamčeno svobodno izražanje pripadnosti narodu oziroma na- 
rodnosti, svobodno izražanje nacionalne kulture in svobodna raba svojega 
jezika in pisave. 

Občan se ni dolžan izreči, kateremu narodu oziroma kateri narodnosti pri- 
pada, in se tudi ne opredeliti za pripadnost kakemu narodu oziroma kaki 
narodnosti. 

Protiustavno in kaznivo je kakršnokoli propagiranje ali izvajanje nacio- 
nalne neenakopravnosti kot tudi kakršnokoli razpihovanje nacionalnega, ras- 
nega ali verskega sovraštva in nestrpnosti. 

171. člen 

Pripadniki narodnosti imajo v skladu z ustavo in zakonom pravico rabiti 
svoj jezik in svojo pisavo pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti kot tudi 
v postopku pred državnimi organi in organizacijami, ki izvršujejo javna po- 
oblastila. 

Pripadniki narodov in narodnosti Jugoslavije v vsaki republiki oziroma 
avtonomni pokrajini imajo skladno z zakonom pravico do< pouka v svojem 
jeziku. 

172. člen 

Obramba države je nedotakljiva in neodtujljiva pravica in najvišja dolžnost 
in čast vsakega občana. 

173. člen 

Občan ima pravico in dolžnost sodelovati pri družbeni samozaščiti. 

174. člen 

Izpovedovanje vere je svobodno in je človekova zasebna stvar. 
Verske skupnosti so ločene od države in so svobodne pri opravljanju verskih 

zadev in verskih obredov. 
Verske skupnosti smejo ustanavljati samo verske šole za vzgojo duhovni- 

kov. 
Protiustavna je zloraba vere in verske dejavnosti v politične namene. 
Družbena skupnost lahko materialno podpira verske skupnosti. 
Verske skupnosti smejo imeti v mejah, ki jih določa zakon, lastninsko 

pravico na nepremičninah. 
175. člen 

Človekovo življenje je nedotakljivo. 
Smrtna kazen se sme izjemoma predpisati in izreči samo za najhujše ob- 

like hudih kaznivih dejanj. 
176. člen 

Zajamčena je nedotakljivost integritete človekove osebnosti, osebnega in 
družinskega življenja in drugih osebnostnih pravic. 

Prepovedano in kaznivo je kakršnokoli izsiljevanje priznanj in izjav. 
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177. člen 

Človekova svoboda je nedotakljiva. 
Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in v postopku, ki jih 

določa zakon. 
Odvzem prostosti sme trajati samo, dokler so za to podani zakonski po- 

goji. 
Nezakonit odvzem prostosti je kazniv. 

178. člen 

Oseba, za katero je podan utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, 
se sme pripreti in obdržati v priporu samo, kadar je to neogibno za kazenski 
postopek ali varnost ljudi. Pripor odredi z odločbo sodišče, le izjemoma ga sme 
pod pogoji, ki jih določa zakon, odrediti z odločbo kakšen drug z zakonom 
pooblaščen organ, vendar največ za tri dni. 

Priprti osebi se mora ob priporu ali najpozneje v 24 urah po priporu vro- 
čiti pismena obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima ta oseba pravico pri- 
tožbe; o njej mora sodišče odločiti v 48 urah. 

Pripor mora biti omejen na najkrajši potrebni čas. 
Pripor po odločbi sodišča prve stopnje sme trajati najdalj tri mesece od 

dneva priprtja. Ta rok sme vrhovno sodišče z odločbo podaljšati še tri mesece. 
Ce do izteka teh rokov ni vložena obtoženica, se obdolženec izpusti. 

179. člen 

Zajamčeno je spoštovanje človekove osebnosti in človekovega dostojanstva 
v kazenskem in vsakem drugem postopku, med odvzemom oziroma omejitvijo 
prostosti in med izvrševanjem kazni. 

180. člen 

Vsakdo ima pravico do enakega varstva svojih pravic v postopku pred so- 
diščem ter državnimi in drugimi organi in organizacijami, ki odločajo o nje- 
govih pravicah, obveznostih in interesih. 

Vsakomur je zajamčena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva 
proti odločbam sodišč, državnih organov in drugih organov in organizacij, s 
katerimi ti odločajo o njegovi pravici ali interesu, ki temeljita na zakonu. 

Pravna pomoč se zagotavlja z odvetništvom kot samostojno družbeno službo 
in z drugimi oblikami pravne pomoči. 

181. člen 

Nihče ne more biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon ali predpis, 
ki temelji na zakonu, določil, da je kaznivo, in zanj predpisal kazni, še preden 
je bilo storjeno. 

Kazniva dejanja in kazenske sankcije se smejo določiti samo z zakonom. 
Kazenske sankcije izreka pristojno sodišče v postopku, ki ga predpisuje 

zakon. 
Nihče ne more veljati za krivega kaznivega dejanja, dokler to ni ugotov- 

ljeno s pravnomočno sodbo sodišča. 
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Kdor je bil neupravičeno obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila ne- 
utemeljeno vzeta prostost, ima pravico do rehabilitacije in do odškodnine iz 
družbenih sredstev ter druge pravice, ki jih določa zakon. 

182. člen 

Zajamčena je pravica do obrambe. 
Kdor je dosegljiv sodišču ali drugemu za postopek pristojnemu organu, 

ne sme biti kaznovan, če ni bil po zakonu zaslišan ali mu ni bila dana možnost 
obrambe. 

Obdolženec ima pravico vzeti si zagovornika, ki se mu v skladu z zakonom 
omogočata obramba in varstvo njegovih pravic in interesov. Zakon določa, v 
katerih primerih obdolženec mora imeti zagovornika. 

183. člen 

Občanom se zagotavlja svoboda gibanja in nastanitve. 
Omejitev svobode gibanja in nastanitve se sme predvideti z zakonom, 

vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovilo vodenje kazenskega postopka 
preprečilo širjenje nalezljivih bolezni ali zavaroval javni red, ali če to zahtevajo 
interesi obrambe države. 

184. člen 
Stanovanje je nedotakljivo. 
Nihče ne sme brez odločbe, izdane na podlagi zakona, proti stanovalčevi 

volji vstopiti v tuje stanovanje ali druge prostore, niti jih preiskovati. 
Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori 

se preiskujejo, ali pa član njegove družine oziroma njegov zastopnik. 
Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič. 
Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba odločbe pristojnega 

organa vstopiti v tuje stanovanje ali prostore in brez navzočnosti prič opra- 
viti preiskavo, če je to neogibno, da neposredno* prime storilca kaznivega 
dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje, ali če je očitno, da se sicer 
ne bi mogli zavarovati dokazi v kazenskem postopku. 

Vsak protipraven vstop v tuje stanovanje in druge prostore ter njihovo 
preiskovanje sta prepovedana in kazniva. 

185. člen 

Nedotakljiva je tajnost pisem in drugih občil. 
Samo zakon lahko predpiše, da se sme na podlagi odločbe pristojnega 

organa odstopiti od načela, da je tajnost pisem in drugih občil nedotakljiva, 
če je to neogibno za kazenski postopek ali za varnost države. 

186. člen 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva. 
Zakon določa, v katerih primerih imajo občani, ki niso zavarovani, pravico 

do zdravstvenega varstva iz družbenih sredstev. 

187. člen 

Borcem, vojaškim invalidom in članom družin padlih borcev so zajamčene 
pravice, s katerimi se zagotavlja njihova socialna varnost, in posebne pravice, 
ki jih določa zakon. 
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Vojaškim invalidom se zagotavljajo usposobitev za delo, invalidske pravice 
in druge oblike varstva. 

188. člen 

Mati in otrok uživata posebno družbeno varstvo. 
Pod posebnim družbenim varstvom so mladoletniki, za katere ne skrbijo 

starši, in druge osebe, ki ne morejo same skrbeti zase in za varstvo svojih pra- 
vic in interesov. 

189. člen 

Občani, ki so nezmožni za delo in nimajo za preživljanje potrebnih sredstev, 
imajo pravico do pomoči družbene skupnosti. 

190. člen 

Družina uživa družbeno varstvo. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v 
zakonski zvezi in družini ureja zakon. 

Zakonska zveza se veljavno sklepa s svobodno privolitvijo oseb, ki sklepata 
zakonsko zvezo, pred pristojnim organom. 

Starši imajo pravico in dolžnost skrbeti za vzrejo in vzgojo svojih otrok. 
Otroci so dolžni skrbeti za svoje starše, ki jim je potrebna pomoč. 

Otroci, rojeni izven zakonske zveze, imajo enake pravice in dolžnosti kot 
otroci, rojeni v zakonski zvezi. 

191. člen 

Pravica človeka je, da svobodno odloča o roditvi otrok. 
To pravico je mogoče omejiti samo, da bi bilo zavarovano zdravje. 

192. člen 

Človek ima pravico do zdravega življenjskega okolja. 
Družbena skupnost zagotavlja pogoje za uresničevanje te pravice. 

193. člen 

Vsak, kdor uporablja zemljišče, vodo ali druge naravne dobrine, mora 
to delati tako, da se zagotavljajo pogoji za delo in življenje človeka v zdravem 
okolju. 

Vsakdo je dolžan varovati naravo in njene dobrine, naravne znamenitosti 
in redkosti ter kulturne spomenike. 

194. člen 

Zajamčena je pravica dedovanja. 
Dedovanje ureja zakon. 
Nihče ne more na podlagi dedovanja obdržati v lasti več nepremičnin in 

delovnih sredstev, kot jih določa ustava ali zakon. 
Zakon lahko omeji dedovanje premoženja za osebo, ki je -uživala socialno 

ali drugo pomoč družbene skupnosti. 

195. člen 

Vsakdo je dolžan pod enakimi pogoji in v sorazmerju s svojimi material- 
nimi možnostmi prispevati k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb. 
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196. člen 

Vsakdo je dolžan priskočiti na pomoč drugemu, ki je v nevarnosti, in so- 
lidarno z drugimi odvračati splošno nevarnost. 

197. člen 

Vsakdo je dolžan ravnati se po ustavi in zakonu. 
Zakon določa, pod katerimi pogoji je lahko kaznovan, kdor ne izpolnjuje 

z ustavo določenih dolžnosti. 
198. člen 

Protiustavna in kazniva je vsaka samovolja, s katero se krši ali omejuje 
človekova pravica, ne glede na to, kdo to stori. 

Nihče ne sme uporabljati proti drugemu prisile in ne omejevati njegovih 
pravic, razen v primerih in v postopku, ki jih predpisuje zakon. 

199. člen 

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem 
službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa oziroma organizacije, ki 
opravlja zadeve javnega pomena, prizadene s svojim nezakonitim ah nepravil- 
nim delom oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. 

Škodo mora povrniti družbenopolitična skupnost oziroma organizacija, v 
kateri se služba ali dejavnost opravlja. Oškodovanec ima pravico zahtevati 
v skladu z zakonom povračilo, tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo pri- 
zadejal. 

200. člen 

Državljan federativne republike Jugoslavije uživa v tujini varstvo Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. 

Državljanu Socialistične federativne republike Jugoslavije se ne more 
vzeti državljanstvo, ni ga mogoče izgnati iz države in ne izročiti drugi državi. 

Le izjemoma se sme iz države odsotnemu državljanu Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, ki ima še drugo državljanstvo, na podlagi zveznega 
zakona vzeti državljanstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije, če 
s svojim delom škoduje mednarodnim ali drugim interesom Jugoslavije ali če 
noče izpolnjevati državljanskih dolžnosti. 

201. člen 

Tujci v Jugoslaviji uživajo svoboščine in pravice človeka, ki jih določa ta 
ustava, in imajo druge pravice in dolžnosti, ki jih določata zakon in mednarod- 
na pogodba. 

202. člen 

Zajamčena je pravica pribežališča tujim državljanom in osebam brez 
državljanstva, ki so preganjani zaradi zavzemanja za demokratične nazore in 
gibanja, za socialno in narodno osvoboditev, za svobodo in pravice človekove 
osebnosti ali za svobodo znanstvenega ali umetniškega ustvarjanja. 

203. člen 

S to ustavo zajamčenih svoboščin in pravic ni mogoče vzeti in ne omejiti. 
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S to ustavo določenih svoboščin, in pravic ne sme nihče uporabljati za to, 
da bi spodkopaval temelje z njo določene socialistične samoupravne demokra- 
tične ureditve, ogrožal neodvisnost države, kršil s to ustavo zajamčene svobo- 
ščine in pravice človeka in občana, ogrožal mir in enakopravno mednarodno 
sodelovanje, razpihoval nacionalno, rasno in versko sovraštvo ali nestrpnost ali 
spodbujal h kaznivim dejanjem; teh svoboščin tudi ne sme uporabljati tako, 
da bi se žalila javna morala. Zakon določa, v katerih primerih in pod katerimi 
pogoji ima tej ustavi nasprotna uporaba svoboščin za posledico njihovo omejitev 
ali prepoved. 

Te svoboščine in pravice se uresničujejo ter dolžnosti izpolnjujejo na 
podlagi te ustave. Način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic se 
lahko predpiše samo z zakonom, in to edinole, kadar je v tej ustavi tako 
predvideno ali za njihovo uresničevanje neogibno. 

Zagotavlja se sodno varstvo svoboščin in pravic, ki so zajamčene s to 
ustavo. 

IV. poglavje 

Ustavnost in zakonitost 

204. člen 

Za uresničevanje z ustavo in zakonom določenih družbenoekonomskih 
in političnih odnosov in za varstvo svoboščin in pravic človeka in občana, 
samoupravljanja, družbene lastnine, samoupravnih in drugih pravic organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti se zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

205. člen 

Za ustavnost in zakonitost so dolžni skrbeti sodišča, organi družbenopolitič- 
nih skupnosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti ter nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij. 

Ustavna sodišča zagotavljajo varstvo ustavnosti in varstvo zakonitosti v 
skladu z ustavo. 

Pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov je, da dajejo pobudo za var- 
stvo ustavnosti in zakonitosti. 

206. člen 

Republiška ustava in pokrajinska ustava ne smeta biti v nasprotju z usta- 
vo SFRJ. 

Vsi zakoni, drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih 
skupnosti ter samoupravni splošni akti organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti morajo biti v skladu z ustavo SFRJ. 

207. člen 

Vsi predpisi in drugi splošni akti zveznih organov morajo biti v skladu 
z zveznim zakonom. 
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Republiški in pokrajinski zakon ter drugi predpisi in splošni akti organov 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravni splošni akti ne smejo biti v na- 
sprotju z zveznim zakonom. 

Ce je republiški oziroma pokrajinski zakon v nasprotju z zveznim zako- 
nom, se uporabi začasno, do odločbe ustavnega sodišča, republiški oziroma 
pokrajinski zakon, če so za izvrševanje zveznega zakona odgovorni zvezni organi, 
pa zvezni zakon. 

Ce organ, ki odloča o posamičnih stvareh, meni, da zakon, drug predpis ali 
splošni akt ali samoupravni splošni akt ni v skladu z zveznim zakonom ozi- 
roma da je v nasprotju z zveznim zakonom, je dolžan predlagati postopek 
pred ustavnim sodiščem. 

208. člen 

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skup- 
nosti morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati. 

Samoupravni splošni akti se ne smejo uporabljati, preden niso ustrezno ob- 
javljeni. 

209. člen 

Zvezni zakoni, drugi zvezni predpisi in splošni akti začnejo veljati najprej 
osmi dan po objavi. 

Samo iz posebno utemeljenih razlogov se lahko določi, da začne zvezni 
zakon, drug predpis ali splošni akt veljati prej kot osmi dan po objavi ah istega 
dne, ko je bil objavljen. 

210. člen 

Mednarodne pogodbe se uporabljajo z dnem, ko začno veljati, če ni v 
aktu o ratifikaciji ali v pogodbi po pooblastilu pristojnega organa drugače 
določeno. 

Sodišča neposredno uporabljajo samo objavljene mednarodne pogodbe. 

211. člen 

Zakoni ter drugi predpisi jn splošni akti organov (družbenopolitičnih 
skupnostih ne morejo učinkovati za nazaj. 

Samo zakon lahko določi, da posamezne njegove določbe učinkujejo za 
nazaj, če to zahteva splošni interes. 

Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu 
oziroma drugem predpisu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi 
zakon oziroma predpis milejši za storilca. 

212. člen 

Vsi posamični akti in ukrepi upravnih organov in drugih državnih organov, 
ki opravljajo izvršilne in upravne zadeve, ter posamični akti organizacij zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih te iz- 
dajajo v izvrševanju javnih pooblastil, morajo temeljiti na zakonu ali kakš- 
nem drugem zakonito izdanem predpisu. 

213. člen 

Državni organi ter organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, ki izvršujejo javna pooblastila, smejo v posamičnih 
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stvareh odločati o pravicah in obveznostih ali na podlagi zakona uporabljati 
prisilne ukrepe ali omejitve samo v postopku, ki ga predpisuje zakon in v 
katerem, je vsakomur dana možnost, da brani svoje pravice in interese in da 
zoper izdani akt vloži pritožbo ali uporabi drugo z zakonom določeno^ pravno 
sredstvo. 

Upravni organi smejo nalagati posameznim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim obveznosti glede njihovega dela samo, če so z zakonom za to 
izrecno pooblaščeni, in samo v postopku, ki ga predpisuje zakon. 

214. člen 

Neznanje jezika, v katerem teče postopek, ne sme biti ovira za obrambo 
in uveljavljanje pravic in upravičenih interesov občanov in organizacij. 

Vsakomur je zajamčena pravica uporabljati v postopku pred sodiščem 
ali drugimi državnimi organi, »organizacijami združenega dela in drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki pri izvrševanju javnih po- 
oblastil odločajo o pravicah in obveznostih občanov, svoj jezik in se v svojem 
jeziku seznanjati z dejstvi. 

215. člen 

Zoper odločbe in druge posamične akte, ki jih na prvi stopnji izdajo 
sodni, upravni in drugi državni organi, ter zoper takšne akte samoupravnih 
organizacij in skupnosti, ki izvršujejo javna pooblastila, se. lahko vloži pritožba 
na pristojni organ. 

Zakon sme izjemoma, v določenih primerih, izključiti pritožbo, če je dru- 
gače poskrbljeno za varstvo pravic in zakonitosti. 

216. člen 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi državni organi ali 
samoupravne organizacije in skupnosti, ki izvršujejo javna pooblastila, odlo- 
čajo o pravicah ali obveznostih, odloča sodišče v upravnem sporu, če ni za dolo- 
čeno stvar z zakonom predvideno drugačno sodno varstvo. 

Samo z zakonom se sme izjemoma, za določene vrste upravnih stvari, iz- 
ključiti upravni spor. 

V. poglavje 

Sodstvo in javno tožilstvo 

217. člen 

Sodno funkcijo v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi izvršujejo redna sodišča kot organi državne 
oblasti in samoupravna sodišča. 

218. člen 

Sodišča varujejo svoboščine in pravice občanov in samoupravni položaj 
delovnih ljudi in samoupravnih organizacij in skupnosti ter skrbijo za ustavnost 
in zakonitost. 
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219. člen 

Sodišča so pri izvrševanju sodne funkcije neodvisna in sodijo po ustavi, 
zakonu in samoupravnih splošnih aktih. 

220. člen 

Redna sodišča se ustanavljajo z zakonom. 
Pristojnost, sestavo in organizacijo rednih sodišč ter postopek pred temi 

sodišči ureja zakon. 
221. člen 

Redna sodišča: odločajo v sporih o temeljnih osebnih razmerjih, pravicah 
in obveznostih občanov ter o pravicah in obveznostih družbenopolitičnih 
skupnosti; izrekajo kazni in druge ukrepe storilcem z zakonom določenih 
kaznivih dejanj in drugih dejanj, ki so po zakonu kazniva; odločajo o zakonitosti 
posamičnih aktov državnih organov in organizacij, ki izvršujejo javna poobla- 
stila, in o drugih razmerjih, kadar zakon tako določa; rešujejo spore o premo- 
ženjskih in delovnih razmerjih, če reševanje takih sporov ni zaupano samo- 
upravnim sodiščem. 

O kaznivih dejanjih vojaških oseb in o določenih kaznivih dejanjih drugih 
oseb, ki se nanašajo na narodno obrambo in varnost države, ter o drugih 
pravnih stvareh, ki se nanašajo na spore v zvezi s službo v jugoslovanski 
ljudski armadi, sodijo vojaška sodišča. 

222. člen 

Redna sodišča spremljajo in proučujejo družbene odnose in pojave, ki so 
pomembni za uresničevanje njihovih funkcij, in dajejo skupščinam ustreznih 
družbenopolitičnih skupnosti ter drugim državnim organom in samoupravnim 
organizacijam in skupnostim predloge za preprečevanje družbi nevarnih in škod- 
ljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične 
morale. 

Redna sodišča imajo v svojem delovnem področju pravico in dolžnost 
obveščati skupščino ustrezne družbenopolitične skupnosti o uporabi zakonov 
in o svojem delu, vojaška sodišča pa predsedstvo SFRJ oziroma predsednika 
republike kot vrhovnega poveljnika. 

223. člen 

Samoupravna sodišča se ■ ustanavljajo s samoupravnim aktom ali spora- 
zumom strank v skladu z ustavo in zakonom. Samoupravna sodišča za določene 
vrste sporov se lahko ustanovijo tudi z zakonom. 

Pristojnost, sestavo in organizacijo samoupravnega sodišča ter postopek 
pred tem sodiščem ureja zakon oziroma akt o ustanovitvi sodišča v skladu 
z zakonom. 

224. člen 

Samoupravna sodišča rešujejo z ustavo in zakonom določene vrste sporov 
iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov ter spore, katere 
jim zaupajo delovni ljudje v organizacijah združenega dela, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih samoupravnih skupnostih, nastale iz medseboj- 

29» 
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nih razmerij, ki jih samostojno urejajo ali izvirajo iz pravic, s katerimi 
svobodno razpolagajo, če ni z zakonom določeno, da rešujejo določene vrste 
sporov redna sodišča. 

Reševanje posameznih sporov o pravicah, s katerimi svobodno razpolagajo, 
lahko občani sporazumno zaupajo poravnalnim svetom, razsodiščem ali drugim 
samoupravnim sodiščem, če zakon ne določa drugače. 

225. člen 

Samoupravna sodišča se ustanavljajo kot sodišča združenega dela, arbitraže, 
poravnalni sveti, razsodišča in v drugih oblikah. 

226. člen 

Sodišče združenega dela odloča o obstoju pogojev za organiziranje temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti in o zahtevah za varstvo 
pravice dela z združenimi sredstvi ter drugih samoupravnih pravic in družbene 
lastnine in rešuje spore o organiziranju in izločitvi temeljnih organizacij 
združenega dela, o spojitvi, pripojitvi in razdelitvi organizacij združenega dela, 
o sklenitvi in izvajanju samoupravnih sporazumov o združevanju in o medse- 
bojnih razmerjih v združenem delu, kot tudi druge z zakonom določene vrste 
sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov. 

Zvezni zakon določa načela o ustanovitvi, pristojnosti in sestavi sodišča 
združenega dela ter postopek pred tem sodiščem. 

227. člen 

Obravnavanje pred sodiščem je javno. 
Zakon določa, v katerih primerih se sme pri obravnavanju izključiti javnost 

zaradi varovanja tajnosti, varstva morale, v interesu mladoletnika ali zaradi 
varstva drugih posebnih interesov družbene skupnosti. 

228. člen 
Sodišče sodi v senatu (zborno). 
Zakon lahko določi, da sodi v določenih stvareh sodnik posameznik. 

229. člen 

Pri sojenju sodelujejo sodniki in delovni ljudje in občani kot sodniki, 
sodniki porotniki ah porotniki na način, ki ga določa zakon oziroma akt 
o ustanovitvi sodišča. 

Z zakonom se lahko predpiše, da v določenih sodiščih in v določenih 
zadevah pri sojenju sodelujejo samo sodniki. 

230. člen 

Sodnike in občane, ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču, voh in 
razrešuje skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Sodniki rednih sodišč se volijo in razrešujejo na način, pod pogoji in po 
postopku, ki zagotavljajo strokovno sposobnost in moralno-politično primernost 
za opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri sojenju. 
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Sodniki in občani, ki sodelujejo pri sojenju v rednem, sodišču, se volijo 
za določeno dobo in so lahko ponovno izvoljeni. 

Sodniki, občani in delovni ljudje, ki sodelujejo pri sojenju v samoupravnem 
sodišču, se volijo, imenujejo in razrešujejo na način, predpisan z zakonom. 

231. člen 

Kdor sodeluje pri sojenju, ne sme biti klican na odgovor za mnenje, 
ki ga je dal pri sodni odločbi in ne priprt brez dovoljenja pristojne skupščine 
družbenopolitične skupnosti, če se uvede zoper njega postopek zaradi kaznivega 
dejanja, ki ga je storil pri izvrševanju sodniške funkcije. 

232. člen 

Sodnik ne sme opravljati službe ali dela, ki ni združljivo s sodniško 
funkcijo. 

233. člen 

O pritožbi ali drugem pravnem sredstvu zoper sodno odločbo sme odločiti 
samo pristojno sodišče. 

Zakon oziroma akt o ustanovitvi samoupravnega sodišča določa, kdaj 
in pod katerimi pogoji je zoper njegovo odločbo dovoljeno pravno sredstvo. 

Zakon določa, pod katerimi pogoji je mogoče odločbo samoupravnega 
sodišča izpodbijati pri rednem sodišču, in ureja izvršbo teh odločb. 

234. člen 

Odločbe sodišč so veljavne in izvršljive v vsej Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji. 

235. člen 

Javno tožilstvo je samostojen državni organ, ki preganja storilce z zakonom 
določenih kaznivih dejanj in drugih dejanj, ki so po zakonu kazniva, ukrepa, 
kar določa zakon, za varstvo interesov družbene skupnosti in vlaga pravna 
sredstva za varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

Javno tožilstvo izvršuje svojo funkcijo na podlagi ustave in zakona, v skladu 
s politiko, ki je določena s splošnimi akti skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Javno tožilstvo ima pravico in dolžnost ^obveščati skupščino ustrezne 
družbenopolitične skupnosti o uporabi zakonov in o svojem delu. 

236. člen 

Vojaško tožilstvo preganja storilce kaznivih dejanj, katera so v pristojnosti 
vojaških sodišč, posega z določenimi ukrepi za varstvo interesov družbene 
skupnosti in vlaga pravna sredstva za varstvo ustavnosti in zakonitosti na način, 
ki ga predpisuje zvezni zakon. 
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VI. poglavje 

Narodna obramba 

237. člen 

Nedotakljiva in neodtujljiva pravica in dolžnost narodov in narodnosti 
Jugoslavije, delovnih ljudi in občanov je varovati in braniti neodvisnost, 
suverenost, neokrnjenost ozemlja in z ustavo SFRJ določeno družbeno ureditev 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

238. člen 

Nihče nima pravice priznati ali podpisati kapitulacijo in ne sprejeti ali 
priznati okupacijo Socialistične federativne republike Jugoslavije ali posamez- 
nega njenega dela. Nihče nima pravice preprečiti občanom Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, da se ne bi borili proti sovražniku, ki je napadel 
državo. Takšni akti so protiustavni in se kaznujejo kot izdaja države. 

Izdaja države je najhujši zločin zoper ljudstvo in se kaznuje kot hudo 
kaznivo dejanje. 

239. člen 

Pravice in dolžnosti federacije in njenih organov na področju narodne 
obrambe določa ta ustava. 

Pravica in dolžnost občin, avtonomnih pokrajin in republik oziroma 
drugih družbenopolitičnih skupnosti je, da v skladu s sistemom narodne 
obrambe vsaka na svojem ozemlju ureja in organizira narodno obrambo, 
da vodi teritorialno obrambo, civilno zaščito in druge priprave za obrambo 
države, ob napadu na državo pa da organizira in vodi splošni ljudski odpor. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti izvršujejo pravioo in dolžnost obrambe države v skladu z zakonom 
in z načrti ter odločitvami družbenopolitičnih skupnosti, zagotavljajo sredstva 
za narodno obrambo in opravljajo druge naloge, ki so pomembne za narodno 
obrambo. Te organizacije in skupnosti so odgovorne za izvršitev omenjenih 
nalog. 

240. člen 

Oborožene sile Socialistične federativne republike Jugoslavije varujejo 
neodvisnost, suverenost, neokrnjenost ozemlja in s to ustavo določeno družbeno 
ureditev Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Oborožene sile Socialistične federativne republike Jugoslavije tvorijo celoto 
in jih sestavljata jugoslovanska ljudska armada kot skupna oborožena sila vseh 
narodov in narodnosti ter vseh delovnih ljudi in občanov in teritorialna obramba 
kot najširša oblika organiziranega oboroženega splošnega ljudskega odpora. 

Vsak občan, ki z orožjem ali kako drugače sodeluje pri odporu proti 
napadalcu, je pripadnik oboroženih sil Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

241. člen 

Vojaška obveznost občanov je splošna. 
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242. člen 

Pri sestavi starešinskega kadra in postavitvah na višje poveljniške in 
vodilne položaje v jugoslovanski ljudski armadi velja načelo kar najbolj 
sorazmerne zastopanosti republik in avtonomnih pokrajin. 

243. člen 

V oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije se v 
skladu z ustavo SFRJ zagotavlja enakopravnost jezikov narodov in narodnosti 
Jugoslavije in njihovih pisav. 

Pri poveljevanju in vojaškem pouku v jugoslovanski ljudski armadi se lahko 
v skladu z zveznim zakonom uporablja eden od jezikov jugoslovanskih narodov, 
v njenih delih pa jeziki narodov in narodnosti. 

TRETJI DEL 

ODNOSI V FEDERACIJI TER PRAVICE IN DOLŽNOSTI FEDERACIJE 

I. poglavje 

Odnosi v federaciji 

244. člen 

V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji uresničujejo in zagotavljajo 
narodi in narodnosti ter delovni ljudje in občani suverenost, enakopravnost, 
nacionalno svobodo, neodvisnost, neokrnjenost ozemlja, varnost, družbeno samo- 
zaščito, obrambo države, mednarodni položaj ter odnose države z drugimi 
državami in mednarodnimi organizacijami, sistem socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, enotne temelje političnega sistema, temeljne 
demokratične svoboščine in pravice človeka in občana, solidarnost in socialno 
varnost delovnih ljudi in občanov in enoten jugoslovanski trg usklajujejo 
skupen gospodarski in družbeni razvoj in druge svoje skupne interese. 

Ti skupni interesi se uresničujejo: 
  po zveznih organih, ob enakopravni udeležbi in odgovornosti republik 

in avtonomnih pokrajin v teh organih in organizacijah pri določanju in izvajanju 
politike federacije; 
 . po zveznih organih na podlagi odločitev oziroma soglasja republik 

in avtonomnih pokrajin; 
— z neposrednim sodelovanjem in dogovorom republik, avtonomnih pokra- 

jin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti; 
— s samoupravnim sporazumevanjem, družbenim dogovarjanjem in združe- 

vanjem organizaciji združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti; 
  z dejavnostjo družbenopolitičnih in družbenih organizacij in društev; 
— s svobodnimi in vsestranskimi aktivnostmi občanov. 
V ustavi SFRJ je določeno, katere pravice in dolžnosti pri uresničevanju 

skupnih interesov izvršuje federacija po zveznih organih in organizacijah, 
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katere od teh pravic in dolžnosti pa izvršujejo republiške skupščine in pokra- 
jinski skupščini po svojih delegacijah v skupščini SFRJ in z neposrednim 
odločanjem na način, ki ga določa ta ustava. 

245. člen 

V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji so narodi in narodnosti 
enakopravni. 

'246. člen 

Jeziki narodov in narodnosti in njihove pisave so na območju Jugoslavije 
enakopravni. V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji so v uradni rabi 
jeziki narodov, jeziki narodnosti pa v skladu s to ustavo in zveznim zakonom. 

Z zakonom in statutom družbenopolitične skupnosti ter s samoupravnimi 
akti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti se zagotavlja uresničevanje enakopravnosti jezikov in pisav narodov 
in narodnosti v uradni rabi na območjih, na katerih živijo posamezne narod- 
nosti, ter določajo način in pogoj za njeno uveljavljanje. 

247. člen 

Zajamčeno je vsaki narodnosti, da za uveljavljanje pravice do izražanja 
svoje narodnosti in kulture svobodno rabi svoj jezik in svojo pisavo, razvija 
svojo kulturo in v ta namen ustanavlja organizacije in uživa druge v ustavi 
določene pravice. 

248. člen 

Poleg pravic, ki so jim z ustavo zagotovljene v drugih družbenopolitičnih 
skupnostih, uresničujejo narodnosti suverene pravice tudi v občini kot samo- 
upravni in temeljni družbenopolitični skupnosti. 

249. člen 

Za občane Jugoslavije je enotno državljanstvo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Vsak državljan republike je hkrati tudi državljan Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Državljan ene republike ima na območju druge republike enake pravice 
in dolžnosti kot njeni državljani. 

250. člen 

Odločbe, listine in drugi posamični akti, ki jih izdajo državni organi 
in pooblaščene organizacije v eni republiki oziroma avtonomni pokrajini, 
■veljajo enako tudi v drugih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah. 

251. člen 

Delovni ljudje ter narodi in narodnosti Jugoslavije uresničujejo svoje 
ekonomske interese na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Na enotnem jugoslovanskem trgu so delovni ljudje in organizacije združe- 
nega dela enakopravni pri opravljanju dejavnosti in pridobivanju dohodka 
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na podlagi delovanja tržnih zakonitosti in družbenega usmerjanja gospodarskega 
in družbenega razvoja ter usklajevanja odnosov na trgu. 

Družbenopolitične skupnosti so odgovorne za zagotavljanje enotnosti 
jugoslovanskega trga. 

Da bi spričo odprtosti jugoslovanskega trga organizacije združenega dela 
in družbenopolitične skupnosti mogle uresničevati skupne interese na temeljih 
enakopravnih ekonomskih odnosov, navezujejo in razvijajo ekonomsko sodelo- 
vanje s tujino v skladu z začrtano politiko in predpisi. 

Protiustaven je vsak akt in vsako dejanje, s katerim se spodkopava 
enotnost jugoslovanskega trga. 

252. člen 

Temelji enotnosti jugoslovanskega trga so: 
— svobodno gibanje in združevanje dela in reprodukcijskih sredstev ter 

svobodna menjava blaga in storitev, znanstvenih dosežkov in strokovnih 
izkušenj v vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji; 

—■ enoten denar, enoten monetarni in devizni sistem, enotne temelje kredit- 
nega sistema, skupna monetarna in devizna politika in skupne osnove kreditne 
politike; 

— enoten sistem in skupna politika ekonomskih odnosov s tujino, enoten 
carinski sistem in skupna carinska politika; 

— svobodno ustanavljanje in združevanje organizacij združenega dela 
in svobodno opravljanje njihove dejavnosti v vsej Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji; 

— svobodno nastopanje na trgu ter samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje o pospeševanju reprodukcije in prometa in o združevanju 
družbenega dela; 

— usmerjanje gospodarskega in družbenega razvoja in usklajevanje odno- 
sov na trgu z družbenim načrtovanjem na temeljih samoupravljanja. 

Zakon lahko predpiše pogoje za menjavo blaga in storitev v notranjem 
prometu. 

Promet blaga in storitev, ki so v prometu v vsej Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji, se sme omejiti samo na podlagi zveznega zakona. 

Zvezni zakon določa pogoje za menjavo blaga in storitev in pogoje za 
poslovanje organizacij združenega dela v odnosih s tujino. 

253. člen 

Zaposlovanje občanov je svobodno v vsej Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji pod enakimi pogoji, ki veljajo v kraju zaposlitve. 

Pravice iz dela, ki vplivajo na uresničevanje pravic iz socialnega zavaro- 
vanja, in druge podobne pravice se priznavajo v vsej Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji, ne glede na to, v kateri družbenopolitični skupnosti 
so bile pridobljene. 

Zvezni zakon lahko predpiše, pod katerimi pogoji smejo občani odhajati 
v tujino, da se tam zaposlijo in opravljajo gospodarske in druge dejavnosti. 

Pravice, dolžnosti in obveznosti občanov, ki opravljajo dejavnost v tujini 
ali so tam zaposleni, določa zakon. 
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254. člen 

Organizacije združenega dela ter njihove skupnosti in združenja poslujejo 
svobodno in enakopravno v vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
skladno s predpisi, ki veljajo v kraju njihovega poslovanja. 

Protiustavni so predpisi in drugi akti in dejanja, ki spravljajo organizacije 
združenega dela ali delovne ljudi iz drugih republik in avtonomnih pokrajin, 
s tem pa tudi same republike in avtonomni pokrajini v neenakopraven položaj. 

255. člen 

Prepovedano je združevanje organizacij združenega dela ali kakršnakoli 
druga dejavnost in dejanje organizacij in državnih organov, ki bi merilo 
na preprečevanje svobodnega gibanja in združevanja dela in sredstev ter 
svobodne menjave blaga in storitev, ali na ustvarjanje monopolnega položaja 
na enotnem jugoslovanskem trgu, s katerim bi se pridobivale materialne 
in druge prednosti, ki ne bi temeljile na delu, in ustvarjali neenakopravni 
odnosi v poslovanju ali spodkopavali drugi z ustavo določeni ekonomski 
in družbeni odnosi. 

256. 

Ce je z akti organov federacije, s katerimi se določa ali izvaja skupna 
ekonomska politika, prizadeta enakopravnost organizacij združenega dela pri 
pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela ah enakopravnost repu- 
blik in avtonomnih pokrajin na enotnem jugoslovanskem trgu, mora biti hkrati 
z določitvijo skupne ekonomske politike oziroma z ukrepi za njeno izvajanje 
določena in zagotovljena kompenzacija kot sestavni del ukrepov skupne eko- 
nomske politike za ustrezno načrtno obdobje. 

257. člen 

Družbeni načrt Jugoslavije temelji na dogovoru delovnih ljudi, organizacij 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti in na dogovoru republik in avtonomnih pokrajin 
o ekonomski politiki skupnega pomena. 

Z družbenim načrtom Jugoslavije se na podlagi načrtov in programov 
za delo in razvoj in skupaj ocenjenih možnosti in pogojev za razvoj organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti kot tudi 
na podlagi načrtov za razvoj ter možnosti in pogojev za razvoj republik 
in avtonomnih pokrajin in za razvoj celotne družbene skupnosti, upoštevajoč 
tudi mednarodne ekonomske odnose in mednarodne obveznosti Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, in na tej podlagi usklađenih skupnih interesov 
določa skupna ekonomska politika in v skladu z njo usmerja družbena repro- 
dukcija na temeljih socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Družbeni načrt Jugoslavije določa tudi smernice in okvire za ukrepe 
ekonomske politike in druge ukrepe, s katerimi organi federacije oziroma 
organi republik in avtonomnih pokrajin v skladu s pravicami in dolžnostmi, • 
ki jih imajo po tej ustavi, zagotavljajo pogoje za uresničevanje usklađenih 
skupnih interesov združenega dela oziroma skupnih interesov republik in avto- 
nomnih pokrajin na enotnem jugoslovanskem trgu. 
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258. člen 

Federacija ima poseben sklad za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Zvezni zakon določa gospodarsko manj razvite republike in avtonomni 
pokrajini, stalne vire sredstev sklada, posebne pogoje za kreditiranje iz teh 
sredstev in način poslovanja sklada. 

Za potrebe sklada federacije pa kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin lahko organi federacije razpisu- 
jejo obvezna posojila. 

Republiki in avtonomni pokrajini, ki ne more s svojimi sredstvi financirati 
družbenih in drugih služb v republiki oziroma avtonomni pokrajini, zagotavlja 
federacija potrebna sredstva pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon. 

259. člen 

Denarni sistem in temelji kreditnega sistema so enotni. 
Za plačilni promet veljajo enotna načela. 
Kdor razpolaga z družbenimi sredstvi, mora opravljati plačila in druge 

posle plačilnega prometa in deponirati denarna sredstva tako, kot določa 
zvezni zakon. 

260. člen 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin so ustanove enotnega monetarnega sistema, ki izvajajo 
skupno emisijsko politiko, katero določa skupščina SFRJ. 

Narodna banka Jugoslavije izdaja bankovce in kovani denar. V skladu 
s skupno emisijsko politiko uravnava Narodna banka Jugoslavije količino 
denarja v obtoku ter skupaj z narodnimi bankami republik in narodnima 
bankama avtonomnih pokrajin sprejema ukrepe za izvajanje te politike. 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine 
sprejema v okviru skupne emisijske politike še druge ukrepe, potrebne za 
izvajanje kreditne politike republike oziroma avtonomne pokrajine. 

Ukrepi za izvajanje skupne emisijske politike ne smejo nikogar spraviti 
v neenakopraven položaj glede dejavnosti in pridobivanja dohodka. 

261. člen 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin so v .mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorne za 
stabilnost *valute, za splošno likvidnost plačevanja v državi in nasproti tujini 
in za izvajanje skupaj določene monetarno-kreditne politike. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin samostojno uporabljajo z zveznim zakonom določene 
ukrepe, s katerimi se uresničujejo smotri in naloge monetarno-kreditne in 
devizne politike. Poslovne banke in druge finančne organizacije se morajo 
ravnati po sklepih, ki jih izdajajo Narodna banka Jugoslavije, narodne banke 
republik in narodni banki avtonomnih pokrajin za uresničevanje te politike. 

262. člen 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin sprejemajo v depozit sredstva družbenopohtičnih skup- 
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nosti, lahko pa v njihovem imenu in na njihov račun opravljajo tudi druge 
bančne posle, če tako določa ustava. 

Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sredstva federacije, opravlja 
kreditne in druge bančne posle za jugoslovansko ljudsko armado in za druge 
potrebe narodne obrambe, ki jih določa zvezni zakon, kot druge z zakonom 
določene kreditne oziroma bančne posle za federacijo. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin se ne morejo ukvarjati z drugo dejavnostjo poslovnih bank. 

263. člen 

Status Narodne banke Jugoslavije ter enotno monetarno poslovanje narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin ureja zvezni zakon. 

O zadevah Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na izvajanje skupne 
emisijske, monetarno-kreditne in devizne politike odloča svet guvernerjev. Svet 
guvernerjev sprejema pri odločanju o teh zadevah sklepe in ukrepe ter je 
odgovoren za njihovo izvajanje. 

Svet guvernerjev sestavljajo guverner Narodne banke Jugoslavije, guver- 
nerji narodnih bank republik in guvernerji narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

264. člen 

Sistem, vire in vrste davkov, taks in drugih davščin ureja zakon. 
Z zveznim zakonom se uvajajo vrste dohodkov od obdavčenja proizvodov 

in storitev, ki so v prometu v vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, 
in določajo ta način in višina tega obdavčenja, razen za tiste proizvode in 
storitve, za katere določajo na podlagi zveznega zakona davčne stopnje druge 
družbenopolitične skupnosti. 

Zvezni Izakon Ijahko predpiše oprostitev plačevanja davkov in drugih 
davščin od sredstev, objektov in naprav, ki so namenjeni izključno za narodno 
obrambo in državno varnost. 

265. člen 

Republike in avtonomni pokrajini sodelujejo na področju davčne politike 
in z medsebojnimi dogovori usklajujejo osnove davčne politike in davčni 
sistem, če to zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. 

Organi federacije imajo za preprečevanje in odvračanje motenj na trgu 
pravico in dolžnost predlagati republikam in avtonomnima pokrajinama, naj po 
medsebojnem dogovoru zmanjšajo ali povečajo davke in prispevke, ki jih 
določajo družbenopolitične skupnosti, naj začasno ne trošijo dela dohodkov 
družbenopolitičnih skupnosti in naj določijo skupne osnove svoje davčne po- 
litike in davčnega sistema. 

266. člen 

Davki in prispevki, ki se plačujejo iz dohodka temeljne organizacije 
združenega dela, se plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skup- 
nosti, na katere območju temeljna organizacija trajno opravlja svojo dejavnost, 
oziroma po sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki temeljni 
organizaciji združenega dela ali delavcem te organizacije zagotavlja zadovolje- 
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vanje potreb in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo 
prispevki samoupravni interesni skupnosti. 

Sredstva, ki se iz dohodkov bank razporejajo med temeljne organizacije 
združenega dela in druge družbene pravne osebe, se obdavčijo kot dohodki teh 
oseb po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, kateri se plačuje 
davek iz dohodka teh oseb. 

Davki in prispevki, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov 
delavcev in občanov, izvzemši davek od premoženja in dohodkov od premoženja, 
se plačujejo v skladu z zveznim zakonom po predpisih in v korist družbeno- 
politične skupnosti, na katere območju delavec ali občan živi, oziroma po sklepu 
in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki delavcu in občanu ali članom 
njunih družin zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo 
storitev, za katere se ti prispevki plačujejo. 

267. člen 

Kadar je to neogibno, da se preprečijo in odvrnejo večje motnje v gospo- 
darstvu, ali kadar tako zahtevajo interesi narodne banke ali druge izredne 
potrebe države, se sme z zveznim zakonom: 

— predpisati, v katerih mejah smejo družbenopolitične skupnosti določati 
svoje dohodke iz dohodka organizacij združenega dela in od prometa proizvodov 
in storitev; 

— naložiti organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skup- 
nostim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ter družbeno- 
političnim skupnostim dolžnost, da morajo ustvarjati rezervna družbena sred- 
stva; 

— začasno prepovedati organizacijam združenega dela, samoupravnim 
interesnim skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim 
ter družbenopolitičnim skupnostim razpolaganje z delom družbenih sredstev, 
namenjenih za porabo, ali z delom družbenih sredstev, namenjenih za finan- 
ciranje raziširjene reprodukcije; 

— predpisati način razpolaganja s presežnimi proračunskimi dohodki 
družbenopolitičnih skupnosti in s presežnimi dohodki samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki izvirajo iz zakonskih obveznosti. 

268. člen 

Pri uresničevanju s to ustavo določenih pravic in dolžnosti določajo zvezni 
organi politiko in izdajajo zvezne zakone, druge predpise in splošne akte. 

Na področjih, ki jih ureja zvezni zakon, lahko republike in avtonomni 
pokrajini v mejah svojih pravic in dolžnosti izdajajo zakone. 

Če na področjih, ki se urejajo z zveznim zakonom, takega zakona ni, lahko 
republike oziroma avtonomni pokrajini izdajajo svoje zakone, kadar je to 
pomembno za uresničevanje njihovih pravic in dolžnosti. 

269. člen 

Zvezni zakoni, drugi predpisi in splošni akti se izdajajo in objavljajo 
v uradnem glasilu Socialistične federativne republike Jugoslavije v avtentičnih 
besedilih v jezikih narodov Jugoslavije, ki jih določajo republiške ustave. 
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Zvezni zakoni, drugi predpisi in splošni akti se objavljajo v uradnem 
glasilu Socialistične federativne republike Jugoslavije kot avtentična besedila 
tudi v jezikih albanske in madžarske narodnosti. 

270. člen 

Zvezni zakoni, drugi predpisi in splošni akti so obvezni v vsej Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji, če ni v teh predpisih in aktih določeno, 
da se uporabljajo na ožjem območju. 

271. člen 

Mednarodne pogodbe, ki zahtevajo izdajo novih ali spremembo veljavnih 
republiških oziroma pokrajinskih zakonov ah iz katerih izvirajo posebne 
obveznosti za eno ali več republik ah avtonomnih pokrajin, se sklepajo 
s soglasjem pristojnih republiških oziroma pokrajinskih organov. Postopek 
sklepanja in izvrševanja takih mednarodnih pogodb ise ureja iz zveznim 
zakonom v soglasju z republiškimi in pokrajinskimi skupščinami. 

Republike in avtonomni pokrajini sodelujejo z organi in organizacijami 
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami v okviru začrtane zunanje 
politike Socialistične federativne republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb. 

Občine, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti sodelujejo z ustreznimi tujimi organi in organizacijami in medna- 
rodnimi organizacijami ter s teritorialnimi enotami tujih držav v okviru 
začrtane zunanje politike Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
mednarodnih pogodb. 

V mednarodnem občevanju velja načelo enakopravnosti jezikov narodov 
Jugoslavije, ustrezno pa tudi načelo enakopravnosti jezikov narodov in na- 
rodnosti. 

Kadar se mednarodne pogodbe sestavljajo v jezikih držav pogodbenic, 
se enakopravno uporabljajo jeziki narodov Jugoslavije. 

272. člen 

Zvezni organi so pri uresničevanju pravic in dolžnosti federacije v mejah 
svojega delovnega področja odgovorni za stanje na ustreznih področjih druž- 
benega življenja, za predlaganje politike ter zveznih zakonov, drugih predpisov 
in splošnih aktov, za izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov ter za spremljanje izvajanja politike in izvrševanja teh predpisov in aktov. 

273. člen 

Zvezne zakone, druge predpise in splošne akte izvršujejo organi v repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah in so odgovorni za njihovo izvrševanje, če ni 
v tej ustavi določeno, da jih neposredno izvršujejo in da so odgovorni za njihovo 
izvrševanje zvezni organi. 

Republiški in pokrajinski organi izdajajo predpise za izvrševanje zveznih 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, za katerih izvrševanje so odgovorni. 
Na teh področjih lahko izdajajo zvezni organi, če so za to izrečno pooblaščeni 
z zveznim zakonom, v njihovih mejah predpise o tehničnih ukrepih in o evi- 
denci ter druge predpise za izvrševanje zveznih zakonov, s katerimi se v inte- 
resu vse države zagotavlja njihovo enotno izvajanje. 
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V skladu z odgovornostjo organov v republikah in avtonomnih pokrajinah 
za izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov temeljijo 
razmerja med zveznimi organi in organi v republikah oziroma v avtonomnih 
pokrajinah glede izvrševanja teh zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov 
na medsebojnem sodelovanju, obveščanju in dogovarjanju. 

Ce organi v republikah in avtonomnih pokrajinah ne izvršujejo zveznih 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, za katerih izvrševanje so odgo- 
vorni, opozori zvezni izvršni svet na to izvršni svet republike oziroma avtonomne 
pokrajine in zahteva od njega ustrezne ukrepe za njihovo izvrševanje. 

274. člen 

Zvezni organi so odgovorni za izvrševanje zveznih zakonov, drugih pred- 
pisov in splošnih aktov na področjih, na katerih po določbah te ustave fede- 
racija po zveznih organih zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov. 

Te zvezne zakone, druge predpise in splošne akte izvršujejo neposredno 
zvezni organi, organi v republikah in avtonomnih pokrajinah pa, kadar tako 
določa zvezni zakonon. 

Kadar zvezni organi neposredno izvršujejo zvezne zakone, druge predpise 
in splošne akte, so lahko z zveznim zakonom pooblaščeni, da ustanavljajo 
področne organe in organizacijske. enote z nalogo, da opravljajo določene 
upravne zadeve iz pristojnosti zveznih organov na področju mednarodnih 
odnosov, narodne obrambe, carin, devizne in tržne inšpekcije, kontrole nad 
prometom blaga in storitev čez državno mejo, kontrole mer in plemenitih 
kovin, varnosti zračne plovbe in radijskih zvez. 

Zvezni organi izdajajo v mejah pooblastil, ki jih imajo po tej ustavi, 
predpise za izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, 
za katerih izvrševanje so odgovorni. Na teh področjih lahko izdajajo organi 
v republikah in avtonomnih pokrajinah predpise za izvrševanje zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov samo, če jih za to posebej pooblašča 
zvezni zakon. 

Kadar ta ustava določa, da zvezni organi urejajo odnose na področju 
narodne obrambe, državne varnosti in mednarodne odnose, izdajajo zvezni 
organi predpise za izvrševanje zveznih zakonov, če ne določa zvezni zakon, da 
jih izdajajo organi v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah. 

275. člen 

Kadar upravni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah neposredno 
izvršujejo zvezne zakone, druge predpise in splošne akte in mednarodne 
pogodbe, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni upravni organi, so lahko 
zvezni upravni organi z zveznim zakonom pooblaščeni: 

— da dajejo pristojnim republiškim in pokrajinskim upravnim organom 
obvezna navodila za izvrševanje zadev, za katere so pooblaščeni z zveznim 
zakonom, drugim predpisom ah splošnim aktom; 

— da opravljajo inšpekcijske zadeve s pooblastili, katera jim daje zvezni 
zakon; 

— da v primerih, ko upravni organ v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini ne opravi določene upravne zadeve, pa bi lahko povzročilo hujše 
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škodljive posledice, če ta upravna zadeva ne bi bila opravljena, opravijo tako 
zadevo in o tem obvestijo zvezni izvršni svet, ki obvesti o tem izvršni svet 
republike oziroma avtonomne pokrajine, da se dogovorno odstranijo vzroki, 
zaradi katerih je moral zvezni upravni organ opraviti upravno zadevo. 

Republiški in pokrajinski upravni organi morajo v skladu z zveznim 
zakonom poročati zveznim upravnim organom o izvrševanju zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov in mednarodnih pogodb, za katerih izvrše- 
vanje so odgovorni zvezni upravni organi. 

276. člen 

Izvršni svet republike oziroma izvršni svet avtonomne pokrajine lahko 
sproži pred zveznim izvršnim svetom vprašanje izvrševanja zveznega zakona 
drugega predpisa ali splošnega akta, ki ga je sprejel zbor republik in pokrajin 
skupščine SFRJ, če meni, da ga zvezni upravni organ ne izvršuje ali da ga 
ne izvršuje v skladu z začrtano politiko. 

277. člen 

Ce nastane med zveznimi upravnimi organi in republiškimi oziroma 
pokrajinskimi upravnimi organi spor glede izpolnjevanja obveznosti upravnega 
organa v republiki oziroma avtonomni pokrajini, ki bi moral izvršiti zvezni 
zakon, drug predpis ah splošni akt, obvesti zvezni izvršni svet ali izvršni svet 
republike oziroma avtonomne pokrajine o tem skupščino SFRJ. 

Skupščina SFRJ odloči o spornem vprašanju in o obveznosti izvrševanja 
zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega akta. 

278. člen 

Zvezni upravni organi občujejo z občinskimi upravnimi organi po ustreznih 
republiških oziroma pokrajinskih organih. 

V zadevah, ki se nanašajo na vojaško obveznost in vojaško mobilizacijo ljudi 
in materialnih sredstev, ter v zadevah varstva pravic in interesov jugoslovan- 
skih državljanov v tujini lahko zvezni upravni organi v skladu z zveznim 
zakonom občujejo tudi neposredno z občinskimi upravnimi organi. 

279. člen 
Vsi dohodki in izdatki federacije se določajo v njenem proračunu. 
Dohodke federacije sestavljajo carine in drugi izvirni dohodki, določeni 

z zveznim zakonom, in prispevki republik in avtonomnih pokrajin, določeni 
v skladu z načelom enakopravnosti in s skupno odgovornostjo republik in avto- 
nomnih pokrajin za financiranje funkcij federacije. Zvezni zakon lahko določi, 
da dohodki carin ne gredo v proračun federacije in da se uporabljajo za potrebe 
gospodarstva. 

Skupen znesek izdatkov v proračunu federacije se določa s soglasjem 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin v skladu s skupno ekonomsko 
politiko za leto, za katero se sprejema proračun. V okviru skupnih izdatkov 
se zagotavljajo v proračunu federacije sredstva za financiranje funkcij in 
obveznosti, ki jih ima federacija po ustavi, zveznem zakonu in drugih splošnih 
aktih, ter sredstva za potrebne njene rezerve. Sredstva za financiranje narodne 
obrambe se zagotavljajo v proračunu federacije po srednjeročnem načrtu za 



Priloge 465 

razvoj, izgradnjo in opremljanje jugoslovanske ljudske armade in po srednje- 
ročnem načrtu nalog, ki jih imajo organi federacije na področju narodne 
obrambe, določenem v skladu z družbenim načrtom Jugoslavije. 

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti skupščine SFRJ in drugih organov 
federacije, s katerimi nastajajo obveznosti za proračun federacije, ne morejo 
biti sprejeti, dokler zbor skupščine, ki je pristojen za proračun, ne ugotovi, 
da so zanje zagotovljena sredstva. 

Federacija sme ustanavljati sklade ali prevzemati kreditne in druge obvez- 
nosti izven okvira skupnih v proračunu federacije predvidenih izdatkov le tedaj, 
kadar je s to ustavo za to pooblaščena ali kadar se z ustanovitvijo sklada 
oziroma s prevzemom takšnih obveznosti strinjajo republike in avtonomni 
pokrajini. 

Za potrebe narodne obrambe in državne varnosti, ki nastanejo zaradi 
izrednih okoliščin, sme skupščina SFRJ na predlog predsedstva SFRJ samostojno 
določiti vire sredstev oziroma prevzeti kreditne ali druge obveznosti, če teh 
potreb ni mogoče zagotoviti iz proračuna ali iz proračunskih rezerv federacije. 

II. poglavje 

Pravice in dolžnosti federacije 

280. člen 

Socialistično federativno republiko Jugoslavijo predstavljajo s to ustavo 
določeni zvezni organi. 

281. člen 

Federacija po zveznih organih: 
1. zagotavlja neodvisnost in neokrnjenost ozemlja Socialistične federativne 

republike Jugoslavije in varuje njeno suverenost v mednarodnih odnosih; 
odloča o vojni in miru; 

2. zagotavlja sistem, socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov in enotne temelje političnega sistema; 

3. ureja temeljne pravice delavcev v združenem delu, s katerimi se zagotav- 
lja njihov v tej ustavi določen položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih 
odnosih, ter temeljne pravice in obveznosti organizacij združenega dela, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
in družbenopolitičnih skupnosti glede sredstev v družbeni lastnini; ureja 
temeljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno varnost in soli- 
darnost; določa načela o položaju, pravicah in dolžnostih družbenega pravo- 
branilca samoupravlj an j a; 

4. ureja temelje obligacijskih razmerij (splošni del obligacij) ter pogodbena 
in druga obligacijska razmerja na področju prometa blaga in storitev; temeljna 
lastninsko pravna razmerja; temeljna razmerja, s katerimi se zagotavlja enotnost 
jugoslovanskega trga; temeljna premoženjskopravna in druga materialnopravna 
razmerja na področju pomorstva, notranje in zračne plovbe; avtorske pravice; 

5. ureja temelje sistema družbenega planiranja in določa družbeni načrt 
Jugoslavije; določa osnove priprav gospodarstva in družbenih služb za delovanje 
v vojni; ureja monetarni sistem; določa zakonita plačilna sredstva in politiko 

30 
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emisije denarja in zagotavlja njeno izvajanje; ureja plačilni promet v državi 
in s tujino, oblikovanje denarnih in deviznih rezerv in razpolaganje z njimi, 
kadar je to pomembno za vso državo; ureja temelje kreditnega in bančnega 
sistema, kreditne in druge oblike vlaganja domačih oseb v tujini in tujih oseb 
v Jugoslaviji in izdaja predpise za izvrševanje zakonov na teh področjih, 
kadar v interesu vse države tako določa zvezni zakon; ureja temelje sistema 
premoženjskega in osebnega zavarovanja; ureja in zagotavlja sistem ukrepov, 
s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga; ureja 
sistem družbene kontrole cen in zagotavlja neposredno kontrolo nad cenami 
za blago in storitve, ki so pomembne za vso državo; ureja in zagotavlja zvezne 
blagovne rezerve za potrebe države v vojni in v drugih izrednih razmerah ter 
za stabilizacijo trga ob večjih motnjah; ureja in zagotavlja ukrepe za zavaro- 
vanje pred monopolom in nelojalno konkurenco; ureja in izvaja ukrepe 
za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, pomembnega za 
vso državo, ob naravnih nesrečah in pomanjkanju dobrin, nujnih za gospodar- 
stvo in za življenje občanov, in kadar tako zahtevajo interesi narodne obrambe; 
ureja sistem zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja in drugega ekonom- 
skega poslovanja s tujino in zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh 
področijih; ureja carinski sistem, carinsko tarifo in ukrepe necarinske zaščite 
ter zagotavlja njihovo izvajanje; ureja pogoje za odpiranje in delo carinskih 
con; ureja in zagotavlja kreditiranja hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin; določa in zagotavlja dohodke, ki po 
tej ustavi pripadajo federaciji; ureja temelje družbenega sistema informiranja 
ter položaj in temelje za delovanje službe družbenega knjigovodstva; ureja 
temelje pravnega položaja in poslovanja organizacij združenega dela in poslov- 
nega združevanja na enotnem gospodarskem območju Jugoslavije; ureja zdru- 
ževanje organizacij združenega dela in njihovih združenj v gospodarsko zbornico 
za območje Socialistične federativne republike Jugoslavije; ureja obvezno 
združevanje organizacij združenega dela v skupnosti, kadar to zahteva tehno- 
loška enotnost sistema na posameznih področjih in kadar je to pomembno 
za vso državo; ureja pogoje, pod katerimi smejo občani odhajati v tujino, 
da tam opravljajo gospodarske in druge dejavnosti in se tam zaposlijo, in 
zagotavlja varstvo državljanom Socialistične federativne republike Jugoslavije 
ki so na delu v tujini; 

6. ureja temelje sistema narodne obrambe in skrbi za njegovo izvajanje; 
ureja temeljne pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbeno- 
političnih in družbenih organizacij na področju narodne obrambe; ureja temeljne 
pravice in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti pri uresničevanju sistema 
narodne obrambe; ureja posebne pravice in obveznosti organizacij združenega 
dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti glede prioritetne proiz- 
vodnje in storitev za narodno obrambo ter proizvodnje orožja in vojaške 
opreme; ureja prilagoditev prostorskih in urbanističnih načrtov ter investicijske 
graditve potrebam obrambe države; določa osnove načrtov in ukrepov za 
pripravo države na obrambo; razglaša mobilizacijo; ureja vodenje oboroženih 
sil Socialistične federativne republike Jugoslavije in poveljevanje oboroženim 
silam ter ima vrhovno poveljstvo nad oboroženimi silami; ureja in organizira 
jugoslovansko ljudsko armado, jo vodi in ji poveljuje; ureja upravljanje 
in razpolaganje z družbenimi sredstvi, ki se uporabljajo v jugoslovanski ljudski 
armadi in za njene potrebe; ureja vojaško obveznost občanov in varstvo članov 
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družin oseb v obvezni vojaški službi; ureja status in druga vprašanja oseb, 
ki službujejo v jugoslovanski ljudski armadi, in vojaških oseb; ureja posebne 
pravice in dolžnosti vojaških oseb v zvezi s službo v oboroženih silah; ureja 
in skrbi za vojaško šolstvo ter znanstveno raziskovalno delo za oborožene sile; 
ureja in organizira vojaška sodišča in vojaško tožilstvo; ureja in zagotavlja 
socialno zavarovanje in varstvo vojaških oseb oziroma vojaških zavarovancev 
in njihovih družin; ureja in zagotavlja temeljne pravice borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih borcev; 

7. določa zunanjo politiko Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in skrbi za njeno izvajanje, vzdržuje politične, ekonomske in druge odnose 
z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami; pospešuje in spodbuja 
sodelovanje z državami v razvoju ter zagotavlja sredstva za razvoj ekonomskih 
odnosov s temi državami in uresničevanje solidarnosti z osvobodilnimi gibanji; 
sklepa in ratificira mednarodne pogodbe in skrbi za njihovo izvrševanje; 
skrbi za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije; varuje državljane Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije ter njihove interese in interese domačih pravnih oseb v tujini; ureja ures- 
ničevanje mednarodnih odnosov; ureja organizacijo in dejavnost služb za zu- 
nanje zadeve federacije; 

8. ureja temelje sistema varstva s to ustavo določenega reda (državna 
varnost); skrbi za dejavnost službe državne varnosti, ki je neogibna za uresni- 
čevanje v tej ustavi določene odgovornosti zveznih organov, in usklajuje delo 
organov, ki opravljajo zadeve državne varnosti; 

, 9. ureja državljanstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije; do- 
loča osnovne podatke za matične knjige in osebne izkaznice; določa praznike 
in odlikovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije; določa himno 
Socialistične federativne republike Jugoslavije; ureja uporabo pečata, grba in 
zastave Socialistične federativne republike Jugoslavije; 

10. ureja: kontrolo nad prometom blaga in storitev čez državno mejo 
in režim prehajanja čez državno mejo; položaj, prebivanje in varstvo tujcev 
v Jugoslaviji; varstvo življenja in zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo; promet z zdravili; varstvo živali pred kužnimi boleznimi 
in varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo; promet 
sredstev za varstvo živali in rastlin in kontrolo nad transportom živali in rastlin 
čez državno mejo; vnašanje razpečevanje in razširjanje tujega tiska in drugih 
sredstev javnega obveščanja in občevanja — in zagotavlja izvrševanje zveznih 
predpisov na teh področjih,, kadiar je to v interesu vse državje določeno z; zveznim 
zakonom; ureja režim obalnega morja, ki je pomemben za mednarnodne odnose 
SFR Jugoslavije, obrambo in varnost države in enotnost jugoslovanskega 
trga ter način uveljavljanja pravic, ki jih ima Jugoslavija v epikontinentalnem 
pasu in na odprtem morju; ureja kontrolo nad potniškim prometom čez državno 
mejo; ureja pravni položaj tujih pravnih oseb v Jugoslaviji; ureja pravni 
položaj predstavnikov tujih držav in tujih in mednarodnih organizacij; ureja 
predstavljanje in zastopanje tujih gospodarskih in drugih organizacij; ureja 
varstvo in zboljšanje človekovega okolja, ki sta pomembna za vso državo in 
mednarodno skupnost; ureja promet in prevoz razstreliv ter radioaktivnih 
in drugih nevarnih snovi in prevoz vnetljivih tekočin in plinov, kadar je to 
pomembno za vso državo; ureja promet s strupi ter proizvodnjo in promet 
z mamili; ureja temelje režima voda, ki so pomembne za dve ali več republik 
oziroma avtonomnih pokrajin; ureja položaj tujih informacijskih ustanov in 

30» 
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predstavnikov tujih informacijskih sredstev; predpisuje omejitev ali prepoved 
svobodne uporabe tiska in drugih oblik javnega obveščanja in komuniciranja, 
ki so naperjeni proti temeljem s to ustavo določene socialistične demokratične 
ureditve ali ogrožajo neodvisnost države, mir ali enakopravno mednarodno 
sodelovanje; določa elemente kartografskih podatkov, ki so pomembni za 
obrambo in varnost države in za splošno uporabo kartografskih publikacij; 
ureja položaj in pooblastila Rdečega križa Jugoslavije in drugih organizacij, ki 
izvršujejo po zveznih zakonih in mednarodnih pogodbah javna pooblastila; 
ureja zaznamovanje in vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavez- 
niških armad ter drugih tujih armad na območju Socialistične federativne 
republike Jugoslavije; 

11. ureja in zagotavlja varnost zračne plovbe; ureja temelje varnosti na 
drugih področjih prometa; ureja vprašanja, ki se nanašajo na plovne poti 
na vodah, na katerih velja mednarodni ali meddržavni režim plovbe, in skrbi 
za izvrševanje zveznih predpisov na tem področju, kadar to v interesu vse 
države določa zvezni zakon; ureja vprašanja sistema zvez, ki so pomembne za 
varnost države in tehnološko enotnost sistema zvez; ureja mednarodne zveze 
in radijske zveze in skrbi za izvrševanje zveznih predpisov na področju med- 
narodnih zvez in radijskih zvez, kadar v interesu vse države tako določa 
zvezni zakon; 

12. ureja splošne pogoje in načela za izrekanje sankcij za kazniva dejanja 
in gospodarske prestopke, sistem sankcij, pogoje za izbris sankcij in za rehabili- 
tacijo in splošna pravila o uporabi vzgojnih ukrepov in kaznovanju mlado- 
letnikov (splošni del kazenskega zakona in zakona o gospodarskih prestopkih); 
določa kazniva dejanja zoper temelje socialistične samoupravne družbene ure- 
ditve Jugoslavije in varnost države, človečnost in mednarodno pravo, zoper 
ugled Socialistične federativne republike Jugoslavije, njenih organov in pred- 
stavnikov, zoper ugled tuje države in organizacije ter ugled njenih šefov in 
predstavnikov, zoper uradno dolžnost uradnih oseb v zveznih organih in zoper 
oborožene sile kot tudi kazniva dejanja in gospodarske prestopke, s katerimi 
se spodkopava enotnost jugoslovanskega trga ah kršijo zvezni predpisi; določa 
odgovornost in sankcije za prekrške, s katerimi se kršijo zvezni predpisi; ureja 
postopek o prekrških, ki ga vodijo zvezni organi; ureja splošni upravni postopek; 
ureja kazenski postopek in druge sodne postopke, razen posebnih postopkov 
na področjih, na katerih urejajo družbene odnose republike oziroma avtonomni 
pokrajini s svojimi predpisi; ureja amnestijo in pomilostitev za kazniva dejanja, 
določena z zveznim zakonom; 

13. ureja sistem merskih enot in skrbi za kontrolo mer in plemenitih kovin; 
ureja varstvo izumov, tehničnih izboljšav, znamk, znakov kakovosti, označb 
izvora proizvodov, vzorcev in modelov ter standarde, tehnične normative in 
norme za kakovost proizvodov in storitev ter skrbi za izvrševanje zveznih 
predpisov na teh področjih, kadar v interesu vse države tako določa zvezni 
zakon; 

14. ureja in organizira zbiranje, evidentiranje in obdelavo statističnih 
in drugih podatkov o stanju na posameznih področjih družbenega življenja, 
o stanju in gibanju prebivalstva ter o ekonomskih in drugih pojavih in drugih 
podatkov, ki so pomembni za vso državo; 

15. ureja odločanje o koliziji republiških oziroma pokrajinskih zakonov 
z zakoni drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin (kolizijske norme) 
in o sporih o pristojnosti med republiškimi oziroma pokrajinskimi organi 
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z območja raznih republik; ureja odločanje o koliziji zakonov s predpisi 
drugih držav; 

16. ureja in zagotavlja: organizacijo, pristojnost in način dela zveznih 
organov ter materialne in druge odnose zveznih organov; volitve v zvezne 
organe; pravice in dolžnosti zveznih organov glede sredstev v družbeni lastnini, 
ki jih ti uporabljajo; položaj, organizacijo in način dela zavodov in šol, ki jih 
ustanavlja federacija za opravljanje zadev, pomembnih za uresničevanje njenih 
funkcij, in odnose zveznih organov do teh zavodov in šol; pravice, dolžnosti 
in odgovornosti delavcev iz dela in po delu v zveznih organih ter v zavodih 
in šolah, ki jih ustanavlja federacija; 

17. varuje ustavnost, določeno s to ustavo, in zakonitost v skladu s to 
ustavo; 

18. izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih določa ta ustava. 
Kadar ta ustava tako določa, izvršujejo zvezni organi te pravice in dolžnosti 

na podlagi odločitev oziroma soglasja republiških in pokrajinskih organov 
tako, kot je v njej določeno. 

ČETRTI DEL 

ORGANIZACIJA FEDERACIJE 

I. poglavje 

Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije 

1. Položaj in pristojnost 

282. člen 

Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije je organ družbe- 
nega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v mejah pravic in dolžnosti 
federacije. 

Skupščina SFRJ izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v okviru 
te ustave in zveznih zakonov. 

283. člen 
Skupščina SFRJ: 
1. odloča o spremembi ustave SFRJ; 
2. obravnava in določa temelje notranje politike in zunanjo politiko SFRJ; 

sprejema zvezne zakone, druge predpise in splošne akte; 
3. sprejema družbeni načrt Jugoslavije, proračun federacije in zaključni 

račun federacije; 
4. odloča o spremembi meja Socialistične federativne republike Jugoslavije; 
5. odloča o vojni in miru; ratificira mednarodne pogodbe o političnem 

in vojaškem sodelovanju in mednarodne pogodbe, ki zahtevajo izdajo novih 
ali spremembo veljavnih zakonov; 
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6. določa politiko izvrševanja zveznih zakonov, drugih predpisov in splo- 
šnih aktov ter obveznosti zveznih organov v zvezi z izvrševanjem teh predpisov 
in aktov; 

7. voli predsednika republike in razglaša izvolitev predsedstva SFRJ; 
8. voh in razrešuje predsednika in člane zveznega izvršnega sveta; 
9. voli in razrešuje predsednika in sodnike ustavnega sodišča Jugoslavije 

in zveznega sodišča; imenuje in razrešuje zveznega družbenega pravobranilca 
samoupravljanja; imenuje in razrešuje zvezne sekretarje, zveznega javnega 
tožilca in druge s to ustavo in zveznim zakonom določene funkcionarje v zveznih 
organih ter člane kolegijskih teles; 

10. opravlja politično kontrolo nad delom zveznega izvršnega sveta ter 
zveznih upravnih organov; opravlja družbeno nadzorstvo; 

11. opravlja druge s to ustavo določene zadeve. 

2. Zbora in njuno delovno področje 

284. člen 

Pravice in dolžnosti skupščine SFRJ izvršujeta zvezni zbor in zbor republik 
in pokrajin po določbah te ustave. 

Zvezni zbor sestavljajo delegati samoupravnih organizacij in skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Zbor republik in pokrajin sestavljajo delegacije skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. 

285. člen 
Zvezni zbor: 

1. odloča o spremembi ustave SFRJ; 
2. določa temelje notranje pohtike in zunanjo politiko SFRJ; 
3. sprejema zvezne zakone, razen zveznih zakonov, ki jih sprejema zbor 

republik in pokrajin; daje avtentično razlago zveznih zakonov, ki jih on 
sprejema; 

4. določa politiko izvrševanja zveznih zakonov, drugih predpisov in sploš- 
nih aktov, ki jih on sprejema ter obveznosti zveznih organov v zvezi z izvrševa- 
njem teh predpisov in aktov; 

5. sprejema proračun federacije in zaključni račun federacije; 
6. odloča o spremembi meja Socialistične federativne republike Jugo- 

slavije; 
7. odloča o vojni in miru; 
8. ratificira mednarodne pogodbe o političnem in vojaškem sodelovanju 

in mednarodne pogodbe, ki zahtevajo izdajo novih ali spremembo veljavnih 
zakonov, katere on sprejema; 

9. določa temelje organizacije zveznih organov in njihovo pristojnost; 
10. obravnava v okviru svojega delovnega področja poročila zveznega izvrš- 

nega sveta in zveznih upravnih organov, opravlja politično kontrolo nad delom 
teh organov in jim daje smernice za delo; 

11. obravnava mnenja in predloge ustavnega sodišča Jugoslavije o uresni- 
čevanju varstva ustavnosti in zakonitosti pred tem sodiščem; 

12. obravnava poročila zveznega sodišča in zveznega javnega tožilca o 
uporabi zveznih zakonov, o splošnih problemih pravosodja in o njunem delu; 
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13. obravnava poročila, mnenja in predloge zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja; 

14. podeljuje amnestijo za kazniva dejanja, ki jih določa zvezni zakon; 
15. verificira mandate in odloča o mandatno-imunitetnih vprašanjih dele- 

gatov v zboru; 
16. sprejema poslovnik za svoje delo; 
17. opravlja druge zadeve iz pristojnosti skupščine SFRJ, ki niso v delov- 

nem področju zbora republik in pokrajin ali jih ne opravlja enakopravno s tem 
zborom. 

286. člen 

Zbor republik in pokrajin skrbi za usklajevanje stališč skupščin republik 
in skupščin avtonomnih pokrajin na področjih, na katerih sprejema zvezne 
zakone in druge splošne akte na podlagi njihovega soglasja. 

Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin: 

1. sprejema družbeni načrt Jugoslavije; 
2. določa politiko in sprejema zvezne zakone, s katerimi se določajo odnosi 

na področjih: monetarnega sistema in emisije denarja, deviznega sistema, 
zunanjetrgovinskega prometa, kreditnih in drugih ekonomskih odnosov s tujino; 
oblikovanja denarnih in deviznih rezerv in razpolaganja z njimi, kadar je to 
pomembno za vso državo; carinske in necarinske zaščite; družbene kontrole cen 
za proizvode in storitve; kreditiranja hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin; določanja dohodkov, ki jih imajo 
družbenopolitične skupnosti od obdavčenja proizvodov in storitev v prometu; 
sistema in virov sredstev za financiranje federacije; določanja ukrepov za 
omejitev trga ter svobodnega prometa blaga in storitev in ukrepov, ki so 
podlaga za kompenzacijo, ter načina in oblik kompenzacije; združevanja orga- 
nizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in njihovih 
združenj v gospodarsko zbornico za celotno območje Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in obveznega združenja organizacij združenega dela v 
skupnosti; daje avtentično razlago zveznih zakonov, ki jih on sprejema; 

3. določa skupen obseg izdatkov proračuna federacije za vsako leto; 
4. odloča O' ustanovitvi skladov in prevzemanju obveznosti federacije, 

razen kadar so po določbah te ustave zvezni organi pooblaščeni, da sami 
ustanavljajo sklade in sami prevzemajo obveznosti federacije; 

5. ratificira mednarodne pogodbe, ki zahtevajo izdajo novih ah spremembo 
veljavnih zakonov, ki jih on sprejema; 

6. sprejema poslovnik za svoje delo. 
Zbor republik in pokrajin samostojno: 
1. sprejema zakone o začasnih ukrepih, kadar tako določa ustava; 
2. določa na predlog predsedstva SFRJ vire in obseg sredstev in odloča 

o prevzemu kreditnih in drugih obveznosti za potrebe narodne obrambe in 
državne varnosti, ki nastanejo zaradi izrednih okoliščin; 

3. obravnava v okviru svojega delovnega področja poročila zveznega izvrš- 
nega sveta in zveznih upravnih organov, opravlja politično kontrolo nad delom 
teh organov in jim daje smernice za delo; 

4. določa politiko izvrševanja zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov, ki jih on sprejema, ter obveznosti zveznih organov v zvezi z izvrševanjem 
teh predpisov in aktov; 
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5. ratificira mandate in odloča o mandatno-imunitetnih vprašanjih dele- 
gatov v zboru. 

287. člen 

Zvezni zbor in zbor republik in pokrajin lahko sprejemata o vprašanjih 
iz svojega delovnega področja odloke, deklaracije, resolucije in priporočila. 

288. člen 

Zvezni zbor in zbor republik in pokrajin enakopravno: 
1. volita in razrešujeta predsednika in podpredsednika oziroma podpred- 

sednike skupščine SFRJ; 
2. volita in razrešujeta predsednika in člane zveznega izvršnega sveta; 

imenujeta in razrešujeta zvezne sekretarje in druge s to ustavo in zveznim 
zakonom določene funkcionarje in člane kolegijskih teles v zveznih organih; 

3. volita in razrešujeta predsednika in sodnike ustavnega sodišča Jugoslavije 
in zveznega sodišča; imenujeta in razrešujeta zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja; imenujeta in razrešujeta zveznega javnega tožilca; 

4. volita in razrešujeta člane sveta federacije; 
5. ratificirata mednarodne pogodbe, ki zahtevajo izdajo novih ali spre- 

membo veljavnih republiških in pokrajinskih zakonov; 
6. odločata o podaljšanju mandata delegatov v skupščini SFRJ; 
7. sprejemata poslovnik o skupnem delu zborov skupščine SFRJ in o njunih 

skupnih delovnih telesih in odlok o organizaciji in delu služb skupščine SFRJ. 

289. člen 

Predlog za izvolitev, imenovanje ali razrešitev zveznih funkcionarjev je 
sprejet, če sta ga sprejela oba zbora. Če pa kakšen zbor ne sprejme danega 
predloga, poda pooblaščeni predlagatelj nov predlog. 

290. člen 

Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe, odlok o podaljšanju mandata 
delegatov, poslovnik o skupnem delu zborov skupščine SFRJ in odlok o organi- 
zaciji in delu služb skupščine SFRJ so sprejeti, če sta jih v istovetnem besedilu 
sprejela oba zbora. Ce pa zakon o ratifikaciji, odlok oziroma poslovnik ni bil 
v istovetnem besedilu sprejet v obeh zborih, umakneta zbora sporni akt 
z dnevnega reda in ga lahko znova dasta na dnevni red še na dveh svojih 
zaporednih sejah. 

Ce niti tedaj oba zbora ne sprejmeta spornega akta, se šteje, da odloka 
o podaljšanju mandata delegatov ni, zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe 
je odložen za tri mesece, do sprejetja poslovnika o skupnem delu zborov 
skupščine SFRJ pa se uporablja poslovnik v besedilu, ki ga je sprejel zvezni 
zbor. 

3. Sestava in volitve zborov 

291. člen 

Zvezni zbor sestavlja po trideset delegatov samoupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij iz vsake republike oziroma po 
dvajset delegatov iz vsake avtonomne pokrajine. 
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Kandidacijski postopek opravi Socialistična zveza delovnega ljudstva. 
Kandidate za delegate v zvezni zbor predlagajo delegacije temeljnih samo- 

upravnih organizacij in skupnosti izmed članov delegacij teh organizacij in 
skupnosti in družbenopohtične organizacije v okviru Sociahstične zveze delov- 
nega ljudstva iz vrst svojih delegacij. 

Listo kandidatov za delegate v zvezni zbor določi kandidacijska konferenca 
Sociahstične zveze delovnega ljudstva republike oziroma avtonomne pokrajine. 

Delegate v zvezni zbor volijo z liste kandidatov skupščine občin z območja 
republike oziroma avtonomne pokrajine s tajnim glasovanjem. 

Volitve in odpoklic delegatov v zveznem zboru ureja zvezni zakon. 
Kandidacijski postopek za volitve delegata v zvezni zbor namesto delegata, 

ki mu je mandat prenehal pred potekom mandatne dobe, ureja zvezni zakon. 

292. člen 

Zbor republik in pokrajin sestavlja po dvanajst delegatov iz skupščine 
vsake repubhke in po osem delegatov iz skupščine vsake avtonomne pokrajine. 

Delegacije v zboru republik in pokrajin volijo in odpokličejo vsi zbori 
skupščine republike oziroma skupščine avtonomne pokrajine na skupni seji 
s tajnim glasovanjem. 

Delegati, izvoljeni v zbor republik in pokrajin, obdržijo mandat v skup- 
ščinah, v katerih so bili izvoljeni. 

4. Delo in odločanje v zborih 

293. člen 

Vsak delegat in vsako delovno telo v zveznem zboru ima pravico predlagati 
zvezne zakone, druge predpiše in splošne akte z njegovega delovnega področja. 

294. člen 

Zvezni zbor odloča z večino glasov na seji% na kateri je navzoča večina 
delegatov, če ni s to ustavo določena posebna večina. 

Kadar je na dnevnem redu zveznega zbora predlog zakona, drugega pred- 
pisa ali splošnega akta oziroma kakšno drugo vprašanje, ki je splošnega pomena 
za republiko oziroma avtonomno pokrajino in za enakopravnost narodov in 
narodnosti, se tak zakon ali drug splošni akt oziroma tako vprašanje na zahtevo 
večine delegatov iz ene republike oziroma avtonomne pokrajine obravnava in 
o njem odloči po posebnem postopku, ki je določen v poslovniku o delu zveznega 
zbora. 

295. člen 

Zbor republik in pokrajin odloča na seji, na kateri so zastopane delegacije 
skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin in na kateri je navzoča večina 
njegovih delegatov. 

O vprašanjih, o katerih se odloča na podlagi soglasja skupščin republik 
in skupščin avtonomnih pokrajin, odloča zbor po delegacijah. Odločitev je 
sprejeta, če so zanjo glasovale vse delegacije v zboru. 

Zakone o začasnih ukrepih sprejema zbor z dvetretjinsko večino glasov 
vseh delegatov. 
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O drugih vprašanjih s svojega delovnega področja, kot tudi o vprašanjih, 
o katerih odloča enakopravno z zveznim zborom, odloča zbor z večino glasov 
navzočih delegatov. 

296. člen 

Pri zavzemanju stališč in opredeljevanju do vprašanj, o katerih se odloča 
v zboru republik in pokrajin, zastopa delegacija skupščine republike oziroma 
skupščine avtonomne pokrajine stališča te skupščine. 

Delegacija skupščine republike oziroma skupščine avtonomne pokrajine 
obvešča svojo skupščino o delu zbora republik in pokrajin, o svojem delu glede 
vprašanj, ki jih obravnava ta zbor, in o stališčih drugih delegacij do njih ter 
sodeluje pri zavzemanju stališč skupščine republike oziroma skupščine avto- 
nomne pokrajine. 

297. člen 

Zvezni zbor ima delovna telesa za pripravljanje in obravnavanje predlogov 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, za spremljanje izvajanja politike 
in izvrševanja zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, katere on sprejema 
ter za proučevanje in obravnavanje drugih vprašanj s svojega delovnega 
področja. 

Zbor republik in pokrajin ima delovna telesa za usklajevanje stališč pri 
pripravljanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov in za obravnavanje 
drugih vprašanj s svojega delovnega področja. Delovna telesa si izvoli iz vrst 
delegatov v zboru po načelu - enakopravne zastopanosti republik in ustrezne 
zastopanosti avtonomnih pokrajin. V delovnih telesih, ki jih ima zbor za 
usklajevanje stališč pri pripravljanju zakonov in drugih splošnih aktov, sodelu- 
jejo tudi predstavniki zveznega izvršnega sveta. 

Zbora skupščine SFRJ imata skupno komisijo za volitve in imenovanja, 
lahko pa imata tudi druga skupna delovna telesa za obravnavanje vprašanj 
skupnega pomena. 

S poslovnikoma zborov in s poslovnikom o skupnem delu zborov skupščine 
SFRJ so lahko dana delovnim telesom skupščine SFRJ pooblastila, da smejo 
opravljati ankete in zahtevati od državnih organov in samoupravnih organizacij 
in skupnosti potrebna obvestila, podatke in listine, ter druga pooblastila za 
opravljanje njihovih nalog. Ta delovna telesa ne morejo imeti preiskovalnih 
in drugih sodnih funkcij. 

5. Sprejemanje aktov v zboru republik in pokrajin na podlagi 
soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin 

298. člen 

Pravico predlagati zvezne zakone in druge splošne akte z delovnega pod- 
ročja zbora republik in p>okrajin, ki jih ta zbor sprejema na podlagi soglasja 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin, ima vsaka delegacija in vsako 
delovno telo zbora, skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokra- 
jine in zvezni izvršni svet. 

299. člen 

Zbor republik in pokrajin določi na podlagi soglasja skupščin republik 
in skupščin avtonomnih pokrajin in uskladitve stališč do predlogov in pri- 
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pomb teh skupščin k osnutku zakona ali drugega splošnega akta v zboru pred- 
log zakona oziroma drugega splošnega akta. 

300. člen 

Ko zbor republik in pokrajin določi predlog zakona ali drugega splošnega 
akta, ga pošlje skupščinam republik in skupščinam avtonomnih pokrajin, da 
odločijo o soglasju k predlogu v celoti. 

Skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokrajine lahko pri 
odločanju o osnutku zakona ali drugega splošnega akta pooblasti svojo delega- 
cijo v zboru republik iri pokrajin, da v njenem imenu da soglasje k predlogu 
zakona oziroma drugega splošnega akta v celoti. 

301. člen 

Ce se ne doseže soglasje skupščin republik in skupščin avtonomnih po- 
krajin o predlogu zakona ali drugega splošnega akta, ki ga sprejema zbor 
republik in pokrajin na podlagi soglasja teh skupščin, predlaga zvezni izvršni 
svet predsedstvu SFRJ zakon o začasnih ukrepih, če je po njegovem mnenju 
rešitev določenih vprašanj, o katerih ni bilo doseženo soglasje skupščin repu- 
blik in skupščin avtonomnih pokrajin, nujna, da se preprečijo ali odpravijo 
večje motnje na trgu, ali če meni, da bi, če ta vprašanja ne bi bila rešena, 
lahko nastala občutna škoda za družbeno skupnost, ah da bi bih lahko ogroženi 
interesi narodne obrambe, ali da bi zaradi tega lahko nastali neenakopravni 
ekonomski odnosi med republikami in avtonomnima pokrajinama ali da se ne 
bi mogle izpolnjevati obveznosti do manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin ali obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije do drugih 
držav in mednarodnih organizacij. 

Ce se predsedstvo SFRJ strinja, da je potreben začasen ukrep, ki ga pred- 
laga zvezni izvršni svet, določi zvezni izvršni svet predlog zakona o začasnih 
ukrepih in ga predloži skupščini SFRJ. 

302. člen 

Ce predlog zakona o začasnih ukrepih v zboru republik in avtonomnih 
pokrajin ni sprejet z dvetretjinsko večino glasov vseh delegatov, lahko pred- 
sedstvo SFRJ razglasi, da se bo tak zakon uporabljal v besedilu, za katero je 
glasovala večina vseh delegatov v zboru, dokler ne bo dokončno sprejet 
zakon po določbah te ustave. 

303. člen 

Zakon o začasnih ukrepih ostane v veljavi, dokler zbor republik in pokrajin 
dokončno ne sprejme zakona na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin, vendar najdalj eno leto od dneva ko je bil sprejet. 

Če zbor republik in pokrajin do izteka veljavnosti zakona o začasnih 
ukrepih ne sprejme zakona na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin, se postopek za zakon o začasnih ukrepih ponovi. 

304. člen 

Ce se do dneva, ko bi moral biti sprejet proračun federacije, skupščine 
republik in skupščini avtonomnih pokrajin ne zedinijo glede skupnega obsega 
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sredstev za financiranje federacije, se potrebe federacije začasno financirajo 
na podlagi proračuna iz prejšnjega leta. 

6. Pravice in dolžnosti delegatov in delegacij 

305. člen 

Vsak delegat v zborih skupščine SFRJ in vsaka delegacija v zboru repu- 
blik in pokrajin ima pravico v mejah delovnega področja zbora načenjati vpra- 
šanja, postavljati vprašanja zveznemu izvršnemu svetu in funkcionarjem, ki 
vodijo zvezne upravne organe, zahtevati obvestila, predlagati zboru, naj zahteva 
od teh organov poročila o delu, zahtevati strokovno pomoč in dobiti obvestila, 
ki jih potrebuje za izvrševanje svoje funkcije. 

Najmanj deset delegatov v zveznem zboru in vsaka delegacija v zboru 
republik in pokrajin lahko vloži v zboru interpelacijo za obravnavanje določenih 
političnih vprašanj v zvezi z delom zveznega izvršnega sveta. 

306. člen 

Delegat v skupščini SFRJ uživa imuniteto. 
Delegat ne more biti klican na kazensko odgovornost, ne priprt in ne kaz- 

novan za mnenje, ki ga je izrazil, ah za glas, ki ga je dal v svojem zboru 
in v skupščini SFRJ. 

Brez dovoljenja zbora, katerega član je, delegat ne sme biti priprt; prav 
tako se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne more brez dovoljenja zbora 
začeti kazenski postopek. 

Brez dovoljenja zbora, katerega član je, sme biti delegat priprt samo, 
če je zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen strogega 
zapora nad pet let. V takem primeru mora državni organ, ki je delegatu vzel 
prostost, to sporočiti predsedniku zbora. Ta predloži primer zboru, da odloči, 
ali naj se postopek nadaljuje oziroma ali naj odločba o odvzemu prostosti 
ostane v veljavi. 

Zbor lahko sklene, naj velja imuniteta tudi za delegata, ki se ni nanjo 
skliceval, če je to potrebno za opravljanje njegove funkcije. 

Ce zbor ni zbran, dovoli odvzem prostosti oziroma nadaljevanje kazenskega 
postopka in odloči o imuniteti delegata njegova mandatno-imunitetna komi- 
sija proti poznejši potrditvi zbora. 

307. člen 

Mandat delegatov v zborih skupščine SFRJ traja štiri leta. 
Volitve delegatov v zbora skupščine SFRJ morajo biti najmanj petnajst dni 

pred iztekom volilne dobe delegatov, ki jim izteka mandat. 
Volitve za delegate razpisuje predsednik skupščine SFRJ. 
Od dneva razpisa volitev do dneva volitev delegatov v zbora skupščine 

SFRJ ne sme preteči manj kot en mesec in ne več kot dva meseca. 
Z dnem verifikacije mandata novih delegatov preneha funkcija delegatom, 

ki jim izteka mandat. 
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308. člen 

Zbora skupščine SFRJ lahko v izrednih razmerah odločita, da podaljšata 
mandat delegatov v skupščini SFRJ za čas, dokler traja tako stanje. Novi dele- 
gati se izvolijo takoj po prenehanju okoliščin, zaradi katerih je bil delegatom 
podaljšan mandat. 

V vojnem stanju se mandat delegatov v skupščini SFRJ podaljša za čas, do- 
kler traja tako stanje. 

7. Volitve in pooblastila funkcionarjev 
v skupščini SFRJ 

309. člen 

Skupščina SFRJ ima predsednika in enega ali več podpredsednikov, ki 
jih izvoli izmed delegatov v skupščini SFRJ. 

Predsednik predstavlja skupščino SFRJ, sklicuje in vodi skupne seje njenih 
zborov ter podpisuje ukaze o razglasitvi zakonov, kot tudi odloke in druge 
splošne akte, ki jih zbora skupščine SFRJ sprejemata enakopravno ali na skup- 
ni seji zborov. 

Predsednik skupščine SFRJ skupaj s podpredsedniki skupščine SFRJ in 
predsednikoma zborov obravnava vprašanja usklajevanja in programiranja dela 
zborov in delovnih teles v skupščini SFRJ in vprašanja skupščinske procedure 
ter skrbi za sodelovanje skupščine SFRJ z drugimi organi in organizacijami 
v federaciji, republikah in avtonomnih pokrajinah in s parlamenti drugih 
držav. 

310. člen 

Vsak zbor skupščine SFRJ ima predsednika in podpredsednika. Predsednik 
zbora predstavlja zbor, sklicuje in vodi njegove seje ter podpisuje odloke in 
druge splošne akte, ki jih sprejema zbor. 

311. člen 

Predsednik skupščine SFRJ in predsednika zborov sklicujejo seje skupšči- 
ne SFRJ oziroma seje zborov na svojo pobudo ali na zahtevo predsednika re- 
publike, predsedstva SFRJ ali zveznega izvršnega sveta. Predsednik zbora 
republik in pokrajin skliče sejo zbora tudi na zahtevo delegacije v zboru, 
predsednik zveznega zbora pa tudi na zahtevo tolikšnega števila delegatov 
kot ga določa poslovnik o delu zveznega zbora. 

312. člen 

Predsednik in podpredsedniki skupščine SFRJ ter predsednika zborov se 
volijo za štiri leta. 

Predsednik in podpredsedniki skupščine SFRJ in predsednika zborov ne 
morejo biti izvoljeni v isto funkcijo več kot dvakrat zaporedoma. 
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II. poglavje 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije 

313. člen 

Predsedstvo SFRJ predstavlja Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo doma in v tujini in izvršuje druge s to ustavo določene pravice in 
dolžnosti. 

V prizadevanju za resnično enakopravnost narodov in narodnosti skrbi 
predsedstvo SFRJ v mejah svojih pravic in dolžnosti za usklajevanje skupnih 
interesov republik oziroma avtonomnih pokrajin v skladu z njihovo odgo- 
vornostjo pri uresničevanju pravic in dolžnosti federacije. 

Predsedstvo SFRJ je najvišji organ vodenja in poveljevanja obroženim 
silam Socialistične federativne republike Jugoslavije v vojni in miru. 

Predsedstvo SFRJ obravnava stanje na področju zunanje politike in var- 
stva s to ustavo določenega reda (državne varnosti) in zavzema stališča, da bi 
moglo dajati pobude za ukrepe in za usklajevanje dejavnosti pristojnih organov 
pri izvajanju začrtane politike na teh področjih. 

314. člen 

Predsedstvo SFRJ ima pravico predlagati skupščini SFRJ določitev notranje 
in zunanje politike ter sprejetje zakonov in drugih splošnih aktov. 

315. člen 

Predsedstvo SFRJ v mejah svojih pravic in dolžnosti: 
1. predlaga skupščini SFRJ kandidata za predsednika zveznega izvršnega 

sveta; 
2. razglasi odlok skupščine SFRJ o izvolitvi zveznega izvršnega sveta; 
3. razglaša z ukazom zvezne zakone; 
4. predlaga izvolitev predsednika in sodnikov ustavnega sodišča Jugo- 

slavije; 
5. postavlja in odpokliče z ukazom veleposlanike in poslanike Sociali- 

stične federativne republike Jugoslavije, sprejema poverilna in odpoklicna 
pisma pri njem akreditiranih tujih diplomatskih predstavnikov in izdaja listine 
o ratifikaciji mednarodnih pogodb; 

6. postavlja, povišuje in razrešuje generale in admirale ter druge vojaške 
starešine, ki jih določi zvezni zakon; postavlja in razrešuje predsednike, sod- 
nike in sodnike porotnike vojaških sodišč in vojaške tožilce; 

7. predlaga izvolitev in razrešitev članov sveta federacije; 
8. podeljuje odlikovanja Socialistične federativne'republike Jugoslavije; 
9. podeljuje v skladu z zveznim zakonom pomilostitve za kazniva dejanja, 

ki so določena v zveznih zakonih; 
10. sprejma poslovnik o svojem delu. 

316. člen 

Pri uresničevanju splošne ljudske obrambe določa predsedstvo SFRJ 
osnove načrtov in ukrepov za pripravo države na obrambo, daje smernice 
za priprave in mobilizacijo virov in sil države za obrambo ter za uskladitev 
načrtov in ukrepov družbenopolitičnih skupnosti, organizacij združenega dela 
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in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ugotavlja neposredno vojno 
nevarnost, odreja splošno in delno mobilizacijo in, če se skupščina SFRJ ne 
more zbrati, razglaša vojno stanje. 

Predsedstvo SFRJ določa načrt uporabe oboroženih sil Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije za primer vojne in odreja uporabo oboroženih 
sil v miru. 

Posamezne zadeve vodenja in poveljevanja oboroženim silam SFRJ lahko 
prenese predsedstvo SFRJ na zveznega sekretarja za narodno obrambo. Zvezni 
sekretar za narodno obrambo je odgovoren predsedstvu SFRJ za zadeve, ki 
so bile nanj prenesene. 

Predsedstvo SFRJ lahko pošlje svoje delegate k zveznemu sekretariatu 
za narodno obrambo in k drugim višjim poveljstvom oboroženih sil SFRJ, da 
spremljajo, kako se pri vodenju in poveljevanju oboroženim silam SFRJ izvaja 
začrtana politika. 

317. člen 

Med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti izdaja predsedstvo SFRJ 
na svojo pobudo ali na predlog zveznega izvršnega sveta uredbe z zakonsko 
močjo o vprašanjih iz pristojnosti skupščine SFRJ. Te uredbe predloži v potrdi- 
tev skupščini SFRJ, brž ko se ta lahko zbere. 

Z uredbo z zakonsko močjo, izdano med vojno, se smejo izjemoma, dokler 
traja tako stanje in če to zahteva obramba države, suspendirati posamezne 
določbe te ustave, ki se nanašajo na izdajanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov in ukrepanje zveznih organov na podlagi soglasja pristojnih 
organov republik in avtonomnih pokrajin, na posamezne svoboščine, pravice 
in dolžnosti človeka in občana ter na pravice samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ali na sestavo in pooblastila izvršilnih organov. 

318. člen 

Predsedstvo SFRJ obvešča skupščino SFRJ o stanju in problemih notranje 
in zunanje politike in ji lahko predlaga, naj obravnava posamezna vprašanja 
in sprejema odločitve. 

Skupščina SFRJ lahko zahteva od predsedstva SFRJ, naj ji razloži stališča 
do posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti, ki so pomembna za njeno 
delo. 

319. člen 

Ce se pristojni zbor skupščine SFRJ ne strinja s predlogom predsedstva 
SFRJ za določitev notranje in zunanje politike ali s predlogom za izdajo za- 
kona, drugega predpisa ali splošnega akta, ki je po mnenju predsedstva SFRJ 
nujen, ali če se ne strinja z njegovim predlogom, naj se zakon ali drug splošni 
akt odloži, določita pristojni zbor skupščine SFRJ in predsedstvo SFRJ 
sporazumno postopek za obravnavanje spornega vprašanja in rok za uskladi- 
tev stališč do njega. Ta rok ne sme biti daljši kot šest mesecev. 

Ce se niti po določenem roku ne doseže soglasje glede določitve notranje 
in zunanje politike, glede predloga za izdajo oziroma odložitev zakona ali 
drugega splošnega akta, se sporno vprašanje umakne z dnevnega reda pristoj- 
nega zbora skupščine SFRJ in da znova na dnevni red, če to zahteva predsed- 
stvo SFRJ ali če na lastno pobudo tako odloči pristojni zbor skupščine SFRJ. 
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Ce se niti po ponovni obravnavi v treh mesecih ne doseže soglasje, se 
pristojni zbor skupščine SFRJ razpusti, predsedstvu SFRJ pa preneha mandat. 

Volitve v pristojni zbor skupščine SFRJ morajo biti razpisane v petnajstih 
dneh od njegove razpustitve, volitve predsedstva SFRJ pa opravljene v petnaj- 
stih dneh od konstituiranja na novo izvoljenega zbora skupščine SFRJ. 

Do izvolitve novega predsedstva SFRJ ostane predsedstvo SFRJ, ki mu 
je prenehal mandat, v svoji funkciji. 

320. člen 

Predsedstvo SFRJ ima pravico zavzemati stališča do izvajanja politike in 
izvrševanja zakonov in drugih splošnih aktov skupščine SFRJ in zahtevati 
od zveznega izvršnega sveta, naj ukrene, kar je potrebno za izvajanje politike 
in izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov skupščine. 

Predsedstvo SFRJ lahko skliče sejo zveznega izvršnega sveta in da posa- 
mezna vprašanja na njen dnevni red. 

Predsedstvo SFRJ ima pravioo zadržati izvršitev predpisov zveznega izvrš- 
nega sveta, ki so splošnega političnega pomena, preden so objavljeni. 

Ce predsedstvo SFRJ zadrži izvršitev predpisa zveznega izvršnega sveta, 
predloži sporno vprašanje v odločitev pristojnemu zboru skupščine SFRJ. 

Predsedstvo SFRJ lahko postavi pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti 
v skupščini SFRJ vprašanje zaupnice zveznemu izvršnemu svetu. 

321. člen 

Predsedstvo SFRJ sestavljajo po en član iz vsake republike in avtonomne 
pokrajine, ki ga voli skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokra- 
jine s tajnim glasovanjem na skupni seji vseh svojih zborov, in po položaju 
predsednik Zveze komunistov Jugoslavije. 

322. člen 

Skupščina SFRJ razglasi izvolitev in objavi sestavo predsedstva SFRJ na 
skupni seji zborov. 

Člani predsedstva SFRJ podajo na skupni seji zborov skupščine SFRJ slo- 
vesno izjavo. 

Po slovesni izjavi se predsedstvo SFRJ konstituira in prevzame dolžnost. 

323. člen 

Član predsedstva SFRJ uživa imuniteto. Glede imunitete člana predsed- 
stva SFRJ se primerno uporabljajo določbe o imuniteti delegatov v skupščini 
SFRJ. 

O imuniteti svojega člana odloča predsedstvo SFRJ. 

324. člen 

Člani predsedstva SFRJ se volijo za pet let. 
Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma voljen za člana predsedstva 

SFRJ. 
Člani predsedstva SFRJ se volijo trideset dni pred iztekom mandata 

članov, ki jim izteka mandat. 
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Ce član predsedstva SFRJ daljši čas ne more opravljati svoje funkcije, 
ga pri delu nadomešča predsednik predsedstva republike oziroma predsednik 
predsedstva avtonomne pokrajine. 

Ce preneha članu predsedstva SFRJ mandat pred iztekom časa, za katerega 
je bil izvoljen, traja mandat novega člana predsedstva SFRJ do izteka mandata 
članu, ki mu je prenehal mandat, 

Ce preneha članu predsedstva SFRJ mandat pred iztekom časa, za katerega 
je bil izvoljen, mu preneha funkcija z dnem, ko je razrešen v skupščini repu- 
blike oziroma v skupščini avtonomne pokrajine, funkcijo člana predsedstva 
SFRJ do razglasitve izvolitve novega člana v skupščini SFRJ pa opravlja pred- 
sednik predsedstva republike oziroma predsednik predsedstva avtonomne po- 
krajine. Novi član predsedstva SFRJ prevzame dolžnost z dnem, ko je razgla- 
šena njegova izvolitev v skupščini SFRJ. 

325. člen 

Ob neposredni vojni nevarnosti ali med vojno se članom predsedstva SFRJ 
podaljša mandat, dokler ni možnosti za izvolitev novih članov. 

326. člen 

Član predsedstva SFRJ ne more opravljati nikakršne samoupravne, javne 
ali druge družbene funkcije, razen funkcij v družbenopolitičnih organizacijah, 
in tudi ne opravljati nikakršne druge poklicne dejavnosti. 

327. člen 

Predsedstvo SFRJ si voli predsednika in podpredsednika izmed svojih 
članov za dobo enega leta po vrstnem redu, ki ga določa poslovnik o delu 
predsedstva SFRJ. 

Predsedstvo SFRJ razglasi in objavi izvolitev svojega predsednika in pod- 
predsednika. 

Predsedstvo SFRJ lahko med vojno odloči, da podaljša mandat svojemu 
predsedniku ali da pred iztekom mandata izvoli za predsednika drugega svojega 
člana. 

328. člen 

Predsednik predsedstva SFRJ predstavlja v imenu predsedstva SFRJ 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, predstavlja predsedstvo SFRJ, 
sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje akte, ki jih sprejema predsedstvo 
SFRJ, skrbi za izvajanje aktov in sklepov predsedstva SFRJ, izdaja listine o 
ratifikaciji mednarodnih pogodb ter sprejema poverilna in odpoklicna pisma 
tujih doplomatskih predstavnikov, akreditiranih pri predsedstvu SFRJ. 

Predsednik predsedstva SFRJ ima v njegovem imenu poveljstvo nad 
oboroženimi silami Socialistične federativne republike Jugoslavije v skladu 
s to ustavo in zveznim zakonom. 

Predsednik predsedstva SFRJ je predsednik sveta za narodno obrambo. 
Predsednik predsedstva SFRJ izvršuje v njegovem imenu med vojno, ob 

neposredni vojni nevarnosti in v drugih podobnih izrednih razmerah, ko se 
predsedstvo SFRJ ne more zbrati, določene pravice in dolžnosti, za katere ga 
predsedstvo SFRJ pooblasti. 

31 
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Podpredsednik predsedstva SFRJ nadomestuje predsednika, če je ta odsoten 
ali dalj časa zadržan, in ga lahko zastopa pri opravljanju zadev, ki mu jih zaupa 
predsednik. 

S prenehanjem funkcije predsednika republike začne predsedstvo SFRJ 
izvrševati vse pravice in dolžnosti, ki jih ima po tej ustavi, podpredsednik 
predsedstva SFRJ pa postane predsednik predsedstva SFRJ do izteka svojega 
podpredsedniškega mandata. 

329. člen 

Predsedstvo SFRJ izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v okviru 
te ustave in zveznih zakonov in je za to odgovorno. 

330. člen 

Predsedstvo SFRJ dela na podlagi usklađenih stališč svojih članov. 
Predsedstvo SFRJ odloča na način, ki ga določa poslovnik o njihovem 

delu. 
331. člen 

Predsedstvo SFRJ ima svet za narodno obrambo. 
Predsedstvo SFRJ ima lahko še druge svete oziroma druga delovna telesa, 

potrebna za njegovo delo. 
Zvezni zakon določa sestavo, organizacijo in delovno področje sveta za 

narodno obrambo kot tudi sestavo in delovno področje drugih delovnih teles 
predsedstva SFRJ, katerim je zaupano samostojno opravljanje določenih zadev 
v mejah pravic in dolžnosti predsedstva. 

332. člen 

Predsedstvo SFRJ lahko skliče svet federacije, da obravnava vprašanja 
splošne politike. 

Predsedstvo SFRJ lahko članu sveta federacije zaupa izvršitev določene 
naloge. 

Člani sveta federacije se volijo na predlog predsedstva SFRJ izmed druž- 
benopolitičnih in drugih javnih delavcev. 

III. poglavje 

Predsednik republike 

333. člen 

Izhajajoč iz zgodovinske vloge Josipa Broza Tita v narodnoosvobodilni 
vojni in v socialistični revoluciji, pri ustvarjanju in razvijanju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, razvoju jugoslovanske socialistične samo- 
upravne družbe, uresničevanju bratstva in enotnosti narodov in narodnosti Ju- 
goslavije, utrjevanju neodvisnosti države in njenega položaja v mednarodnih 
odnosih in v boju za mir na svetu, v skladu z izraženo voljo delovnih ljudi 
in občanov ter narodov in narodnosti Jugoslavije 
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— lahko skupščina SFRJ na predlog skupščin republik in skupščin avto- 
nomnih pokrajin izvoli Josipa Broza Tita za predsednika republike brez ome- 
jitve trajanja mandata. 

334. člen 

Predsednik republike se voli na skupni seji zborov skupščine SFRJ z 
večino glasov navzočih delegatov s tajnim glasovanjem. 

Predsednik republike da po izvolitvi slovesno izjavo na skupni seji zborov 
skupščine SFRJ. 

335. člen 

predsednik republike predstavlja Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo doma in v tujini. 

Predsednik republike je predsednik predsedstva SFRJ. 
Predsednik republike je vrhovni poveljnik oboroženih sil Socialistične 

• federativne republike Jugoslavije. 
Predsednik republike je predsednik sveta za narodno obrambo. 

336. člen 

Predsednik republike izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v 
okviru te ustave in zveznih zakonov. 

337. člen 
Predsednik republike: 
1. razglaša z ukazom zvezne zakone; 
2. razglasi odlok skupščine SFRJ o izvolitvi zveznega izvršnega sveta; 
3. postavlja in odpokliče z ukazom veleposlanike in poslanike Socialistične 

federativne republike Jugoslavije, sprejema poverilna in odpoklicna pisma 
pri njem akreditiranih tujih diplomatskih predstavnikov, izdaja listine o 
ratifikaciji mednarodnih pogodb; 

4. podeljuje odlikovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije; 
5. ugotavlja neposredno vojno nevarnost, odreja splošno ali delno mobiliza- 

cijo in, če se skupščina SFRJ in predsedstvo SFRJ ne moreta zbrati, razglaša 
vojno stanje; 

6. ustanavlja ustrezne službe za opravljanje zadev s svojega delovnega 
področja. 

338. člen 

Ce se med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti predsedstvo SFRJ ne 
more zbrati, izdaja predsednik republike uredbe z zakonsko močjo o vprašanjih 
iz pristojnosti skupščine SFRJ. Te uredbe predloži predsednik republike v po- 
trditev skupščini SFRJ, brž ko se ta lahko zbere. 

339. člen 

Predsednik republike obvešča skupščino SFRJ o stanju in problemih no- 
tranje in zunanje politike in ji lahko predlaga, naj obravnava posamezna 
vprašanja in sprejme odločitve. 

31» 
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340. člen 

Predsednik republike lahko skliče sejo zveznega izvršnega sveta in da 
posamezna vprašanja na njen dnevni red. Predsednik republike vodi sejo 
sveta, na kateri je navzoč. 

341. člen 

Predsednik republike lahko skliče svet federacije, da obravnava vprašanja 
splošne politike. 

Predsednik republike lahko zaupa članu sveta federacije izvršitev določene 
naloge. 

342. člen 

Predsednik republike kot vrhovni poveljnik oboroženih sil Socialistične 
federativne republike Jugoslavije: 

1. vodi oborožene sile Socialistične federativne republike Jugoslavije in jim 
poveljuje ter določa osnove načrtov in ukrepov za pripravo države na obrambo; 

2. določa načrt za uporabo oboroženih sil Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije v primeru vojne in odreja uporabo oboroženih sil v miru; 

3. postavlja, povišuje in razrešuje generale in admirale ter druge vojaške 
starešine, za katere tako določi zvezni zakon; 

4. postavlja in razrešuje predsednike, sodnike in sodnike porotnike vojaških 
sodišč in vojaške tožilce. 

343. člen 

Predsednik republike lahko posamezne zadeve vodstva in poveljevanja 
oboroženim silam Socialistične federativne republike Jugoslavije prenese na 
zveznega sekretarja za narodno obrambo. Zvezni sekretar za narodno obrambo 
je odgovoren predsedniku republike za zadeve, ki so bile nanj prenesene. 

344. člen 

Predsednik republike lahko skliče skupno sejo predsedstva SFRJ in zvez- 
nega izvršnega sveta in vodi to sejo. 

345. člen 

Predsednik republike lahko zaupa podpredsedniku predsedstva SFRJ posa- 
mezne zadeve s svojega delovnega področja. 

IV. poglavje 

Zvezni izvršni svet 

1. Položaj in pristojnost 

346. člen 
Zvezni izvršni svet je izvršilni organ skupščine SFRJ. 
Zvezni izvršni svet je v mejah pravic in dolžnosti federacije odgovoren 

skupščini SFRJ za stanje na vseh področjih družbenega življenja, za izvajanje 
politike in izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov 
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skupščine SFRJ ter za usmerjanje in usklajevanje dela zveznih upravnih 
organov. 

Zvezni izvršni svet izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v 
okviru te ustave in zveznih zakonov. 

347. člen 
Zvezni izvršni svet: 
1. spremlja stanje in uresničevanje politike skupščine SFRJ in predlaga 

skupščini SFRJ, da določi notranjo in zunanjo politiko; 
2. predlaga zvezne zakone, druge predpise in splošne akte ter ima pravico 

dajati mnenje o predlogih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih 
skupščini SFRJ predložijo drugi pooblaščeni predlagatelji; 

3. določa predlog družbenega načrta Jugoslavije; 
4. daje predlog za določitev skupnega obsega izdatkov proračuna federacije, 

določa predlog proračuna federacije in zaključnega računa federacije in skrbi 
za izvršitev proračuna federacije in zaključnega računa federacije; 

5. izdaja uredbe, odloke in druge predpise za izvrševanje zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov skupščine SFRJ; 

6. skrbi za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov 
in splošnih aktov skupščine SFRJ; 

7. skrbi v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tej ustavi in zveznem 
zakonu, za izvrševanje politike obrambe države in za izvajanje priprav za 
obrambo; 

8. ratificira mednarodne pogodbe, katerih ratifikacija ne sodi v pristojnost 
skupščine SFRJ; 

9. usklajuje in usmerja delo zveznih upravnih organov, da zagotovi izva- 
janje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov 
skupščine SFRJ; nadzoruje delo zveznih upravnih organov in razveljavlja 
predpise zveznih upravnih organov, ki so v nasprotju z zveznim zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom skupščine SFRJ ali s predpisom, ki ga 
je sam izdal za izvajanje zveznega zakona, drugega predpisa ali splošnega akta, 
lahko pa pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon, tudi odpravi predpise teh 
organov; 

10. določa splošna načela za notranjo organizacijo zveznih upravnih orga- 
nov; odpira diplomatska in konzularna predstavništva Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v tujini; ustanavlja strokovne in druge službe za svoje 
potrebe ter skupne službe za potrebe zveznih upravnih organov, postavlja 
in razrešuje funkcionarje, za katere tako določa zvezni zakon; 

11. sprejema poslovnik o svojem delu; 
12. opravlja druge v tej ustavi določene zadeve. 

2. Sestava in izvolitev 

348. člen 

Zvezni izvršni svet sestavljajo predsednik, člani, izvoljeni po načelu enako- 
pravne zastopanosti republik in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin, 
ter zvezni sekretarji in drugi funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe 
in zvezne organizacije, določene z zveznim zakonom. 
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Predsednika zveznega izvršnega sveta volita zbora skupščine SFRJ na 
predlog predsedstva SFRJ, člane sveta pa na predlog kandidata za predsednika 
sveta na podlagi mnenja komisije skupščine SFRJ za volitve in imenovanja. 

Po vsakem konstituiranju izvolita na novo izvoljena zbora skupščine SFRJ 
zvezni izvršni svet. 

Pri imenovanju zveznih sekretarjev in drugih funkcionarjev, ki vodijo 
zvezne upravne organe in zvezne organizacije in so člani zveznega izvršnega 
sveta, se upošteva nacionalna sestava. 

Ce je predsednik ali član zveznega izvršnega sveta izvoljen iz vrst delegatov 
v skupščini SFRJ, mu v skupščini SFRJ preneha mandat. 

Zvezni izvršni svet ima enega ali več podpredsednikov, ki se volijo iz vrst 
njegovih članov. 

349. člen 

Predsednik in člani zveznega izvršnega sveta se volijo za štiri leta. 
Za predsednika zveznega izvršnega sveta je ista oseba lahko izvoljena 

največ dvakrat zaporedoma. 
Člani zveznega izvršnega sveta so lahko izvoljeni dvakrat zaporedoma, 

izjemoma, in to po posebnem postopku, ki ga določi zvezni zakon, pa še za eno 
mandatno dobo. 

Predsednik zveznega izvršnega sveta ima pravico predlagati zboroma skup- 
ščine SFRJ, da razrešita posamezne člane sveta in izvolita nove. 

Odstop ali razrešitev predsednika zveznega izvršnega sveta ima za posledico 
odstop oziroma razrešitev celotnega sveta. 

350. člen 

Člani zveznega izvršnega sveta uživajo enako imuniteto kakor delegati 
v skupščini SFRJ. 

O imuniteti člana zveznega izvršnega sveta odloča svet. 

351. člen 

Vsak član zveznega izvršnega sveta ima pravico predlagati obravnavanje 
posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti, dajati pobude za pripravo zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih je pristojen predlagati svet, ter 
predpisov in drugih aktov, ki jih on sprejema, ter mu predlagati, naj določi 
načelna stališča in smernice za delo zveznih upravnih organov. 

Član zveznega izvršnega sveta ima pravico in dolžnost, da v skladu 
s stališčem sveta predstavlja svet v skupščini SFRJ. 

Vsak član zveznega izvršnega sveta lahko odstopi. 

3. Delo in sprejemanje aktov v zveznem 
izvršnem svetu 

352. člen 

Predsednik zveznega izvršnega sveta sklicuje seje sveta na lastno pobudo 
ali na zahtevo predsednika republike, predsedstva SFRJ ah najmanj petih 
članov sveta. 
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Predsednik zveznega izvršnega sveta predstavlja svet, sklicuje in vodi 
njegove seje, podpisuje predpise in druge splošne akte, ki jih sprejema svet, 
in skrbi za njihovo izvajanje, skrbi za delo po poslovniku sveta ter za sode- 
lovanje sveta z drugimi organi in organizacijami. 

353. člen 

Zvezni fzvršni svet dela in odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na seji. 
Zvezni izvršni svet odloča z večino glasov na seji navzočih članov. 

354. člen 

Pri predlaganju zakona in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema zbor 
republik in pokrajin na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih 
organov, sodeluje zvezni izvršni svet z izvršnimi sveti republik in avtonomnih 
pokrajin. 

355. člen 

Zvezni izvršni svet izdaja na podlagi soglasja pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov predpise za izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov, 
ki jih sprejema zbor republik in pokrajin, če je v teh zakonih in drugih 
splošnih aktih predvideno, da je treba uskladiti stališča. 

Šteje se, da obstoji soglasje pristojnega republiškega oziroma pokrajinskega 
organa, če ta organ izjavi, da se strinja s predlogom predpisa za izvrševanje 
zakona, drugega predpisa ali splošnega akta skupščine SFRJ ali da mu ne 
nasprotuje. 

356. člen 

Ce zvezni izvršni svet ne doseže s pristojnimi republiškimi in pokrajin- 
skimi orgahi soglasja o predlogu predpisa za izvrševanje zakona ali drugega 
splošnega akta, za katerega je pristojen, predlaga predsedstvu SFRJ predpis 
o začasnih ukrepih, kadar je po njegovem mnenju rešitev določenih vprašanj, 
o katerih ni bilo doseženo soglasje, nujna, da se preprečijo ali odpravijo večje 
motnje na trgu, ali kadar meni, da bi, če ta vprašanja ne bi bila rešena, lahko 
nastala občutna škoda za družbeno skupnost, ali da bi bili lahko ogroženi 
interesi narodne obrambe, ali da bi lahko nastali neenakopravni ekonomski 
odnosi med republikami in avtonomnima pokrajinama ali da se ne bi mogle 
izpolnjevati obveznosti do gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin ali obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije do drugih 
držav in mednarodnih organizacij. 

Ce se predsedstvo SFRJ strinja s tem, da je potreben predpis o začasnih 
ukrepih, in z razlogi zanj, sprejme zvezni izvršni svet tak predpis. 

Zvezni izvršni svet sprejme predpis o začasnih ukrepih iz svoje pristojnosti 
z večino glasov vseh svojih članov. 

Predpis o začasnih ukrepih ostane v veljavi, dokler se na podlagi usklađenih 
stališč s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi ne uredi vprašanje, 
ki je bilo z njim urejeno, vendar najdalj eno leto od dneva, ko je bil sprejet. 

357. člen 

Da bi bila zagotovljena udeležba pristojnih republiških in pokrajinskih 
organov pri predpisih za izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih 
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sprejema skupščina SFRJ na podlagi njihovega soglasja, ustanavljajo zvezni 
izvršni svet ter pristojni republiški in pokrajinski organi sporazumno med- 
republiške komiteje za posamezna področja. 

Medrepubliški komiteji se ustanavljajo po načelu enakopravne zastopa- 
nosti republik in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin. Člane medre- 
publiških komitejev delegirajo pristojni republiški in pokrajinski organi. 

Predsednika medrepubliškega komiteja imenuje zvezni izvršni svet izmed 
svojih članov. 

4. Razmerja med zveznim izvršnim svetom in skupščino 
SFRJ in odgovornost sveta 

358. člen 

Zvezni izvršni svet je dolžan poročati zboroma skupščine SFRJ o svojem 
delu. 

Zvezni izvršni svet lahko predlaga pristojnemu zboru skupščine SFRJ, 
naj odloži obravnavanje predloga zakona, drugega predpisa ali splošnega akta 
skupščine SFRJ, ali naj za obravnavanje posameznega vprašanja sestavi skupno 
komisijo članov zbora in članov zveznega izvršnega sveta ali naj skliče sejo 
zbora, na kateri bo razložil svoje stališče, 

359. člen 

Zvezni izvršni svet je za svoje delo odgovoren zboroma skupščine SFRJ, 
vsakemu v njegovem delovnem področju. 

Zvezni izvršni svet lahko poda zboroma skupščine SFRJ kolektiven odstop. 
Ce zvezni izvršni svet meni, da ne more zagotoviti izvajanja določene 

politike ah izvrševanja predlaganega zakona, drugega predpisa ah splošnega 
akta skupščine SFRJ, ki naj bi bil sprejet, ali izvajanja stališč ali predlaganih 
ukrepov predsedstva SFRJ, ali da ne more prevzeti odgovornosti za izvrševanje 
svoje funkcije, če ne bo sprejet zvezni zakon, drug predpis ali splošni akt, ki ga 
sam predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice. 

Ce zvezni izvršni svet kolektivno odstopi ali mu zbora skupščine SFRJ 
izglasujeta nezaupnico, kakor tudi v drugih primerih, ko mu preneha funkcija, 
opravlja dolžnosti do izvolitve novega sveta. 

360. člen 

Zvezni zbor lahko postavi na predlog najmanj desetih delegatov v zboru, 
zbor republik in pokrajin pa na predlog delegacije v zboru, vprašanje zaupnice 
zveznemu izvršnemu svetu. 

O zaupnici zveznemu izvršnemu svetu razpravljata zbora skupščine SFRJ. 

361. člen 

Pristojni zbor skupščine SFRJ lahko razveljavi ali odpravi predpis zveznega 
izvršnega sveta, če je v nasprotju s to ustavo, z zveznim zakonom, drugim 
predpisom ali splošnim aktom, ki ga je sam sprejel. 
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Ce je predsedstvo SFRJ zadržalo izvršitev predpisa zveznega izvršnega 
sveta, ki je splošnega političnega pomena, odloči o spornem vprašanju pristojni 
zbor skupščine SFRJ. 

362. člen 

Člani zveznega izvršnega sveta in funkcionarji v zveznih upravnih organih 
in zveznih organizacijah so odgovorni za izvajanje politike ter za izvrševanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov izključno organom federacije 
in pri izvrševanju svoje funkcije ne smejo sprejemati smernic in nalogov 
od organov in funkcionarjev drugih družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne 
ravnati po njihovih smernicah in nalogih. 

V. poglavje 

Zvezni upravni organi 

363. člen 

Za upravljanje upravnih zadev na določenih področjih se ustanavljajo 
v mejah pravic in dolžnosti federacije zvezni sekretariati. 

Zvezni sekretariati se ustanavljajo z zveznim zakonom; z zveznim zakonom 
se določa tudi njihovo delovno področje. 

Z zveznim zakonom se lahko ustanavljajo tudi drugi zvezni upravni organi 
in zvezne organizacije za opravljanje določenih upravnih, strokovnih in drugih 
zadev iz okvira pravic in dolžnosti federacije, kot tudi šole, znanstveni in drugi 
zavodi za opravljanje zadev, pomembnih za uresničevanje funkcij federacije. 

Z 'zveznim zakonom se urejajo položaj, pravice in dolžnosti zveznih 
organizacij, ki opravljajo posamezne rupravne, strokovne in druge zadeve 
iz okvira pravic in dolžnosti federacije, ter njihova odgovornost skupščini SFRJ 
in zveznemu izvršnemu svetu. 

Za potrebe zveznih organov se lahko ustanavljajo strokovne in druge 
službe. 

364. člen 

Zvezni upravni organi in zvezne organizacije opravljajo samostojno, na 
podlagi in v okviru te ustave in zveznih zakonov, zadeve iz svoje pristojnosti. 

Pri opravljanju zadev iz evo j e pristojnosti se (zvezni upravni organi 
in zvezne organizacije ravnajo po zveznih zakonih, drugih predpisih in splošnih 
aktih, po smernicah skupščine SFRJ in po načelnih stališčih in smernicah 
zveznega izvršnega sveta. 

Zvezni upravni organi in zvezne organizacije so dolžni skrbeti za izvajanje 
zveznih zakonov ter drugih zveznih predpisov in splošnih aktov, za katerih 
izvrševanje so odgovorni. 

Zvezni upravni organ in zvezne organizacije imajo pravico opravljati 
pri izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov inšpek- 
cijske zadeve s pooblastili, katera jim daje zvezni zakon. 

365. člen 

Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne organizacije, 
lahko izdajajo pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zveznih zakonov, 
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drugih predpisov in splošnih aktov skupščine SFRJ ter predpisov zveznega 
izvršnega sveta, če so s temi predpisi oziroma akti za to pooblaščeni. 

366. člen 

Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne organizacije, 
in drugi funkcionarji, ki jih imenuje skupščina SFRJ, se imenujejo za štiri leta. 

Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne organizacije, in 
drugi funkcionarji, ki jih imenuje skupščina SFRJ, so lahko imenovani dvakrat 
zaporedoma, izjemoma, po posebnem postopku, ki ga določa zvezni zakon 
— pa še za eno mandatno dobo. 

367. člen 

Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne organizacije, 
katere imenuje skupščina SFRJ, so odgovorni skupščini SFRJ in zveznemu 
izvršnemu svetu za svoje delo, za delo organa oziroma organizacije, ki jo vodijo, 
ter za stanje na ustreznem področju družbenega življenja v mejah delovnega 
področja organa oziroma organizacije, ki jo vodijo. 

Funkcionarji v zveznih upravnih organih in zveznih organizacijah, ki jih 
imenuje skupščina SFRJ, so odgovorni za delo skupščini SFRJ in zveznemu 
izvršnemu svetu. 

368. člen 

Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne organizacije, 
morajo poročati zboroma skupščine SFRJ in zveznemu izvršnemu svetu o stanju 
na ustreznem upravnem področju in o delu organa oziroma organizacije, 
ki jo vodijo. 

Ti funkcionarji morajo dajati zboroma skupščine SFRJ in zveznemu 
izvršnemu svetu na njihovo zahtevo obvestila in pojasnila o vprašanjih ž delov- 
nega področja organa oziroma organizacije, ki jo vodijo. Prav tako so dolžni 
dajati odgovore na vprašanja delegatov in delegacij v zborih skupščine SFRJ. 

VI. poglavje 

Zvezno sodišče, zvezno javno tožilstvo in zvezni družbeni 
pravobranilec samoupravljanja 

369. člen 
Zvezno sodišče: 
1. odloča pod pogoj i in na način, kot ga določa zvezni zakon, na zadnji 

stopnji ali po izrednem pravnem sredstvu v sporih, ki nastanejo iz protizako- 
nitih in iz protiustavnih posamičnih aktov in dejanj, s katerimi prihajajo 
organizacije združenega dela ali delovni ljudje na območju drugih republik 
in avtonomnih pokrajin, s tem pa tudi te republike oziroma avtonomni pokrajini, 
na enotnem jugoslovanskem trgu v neenakopraven položaj, vštevši tudi spore 
o povračilu škode, ki je bila s tem povzročena; 

2. odloča o premoženjskih sporih med republikami oziroma avtonomnima 
pokrajinama kot tudi med federacijo in republiko oziroma avtonomno pokrajino; 
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3. odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov zveznih organov, če 
zvezni zakon ne določa drugače; 

4. odloča o izrednih pravnih sredstvih, če tako določa zvezni zakon; 
5. odloča na zadnji stopnji o sodbah sodišč v republiki in avtonomni 

pokrajini ter vojaških sodišč, kadar je izrečena smrtna kazen za kazniva 
dejanja, ki jih določa zvezni zakon; 

6. odloča v sporih o pristojnosti med sodišči z območja dveh ali več 
republik in avtonomnih pokrajin, kot tudi med vojaškimi sodišči in drugimi 
sodišči; 

7. opravlja druge zadeve, ki so mu dane v pristojnost z zveznim zakonom 
v mejah pravic in dolžnosti federacije. 

370. člen 

Predsednika in sodnike zveznega sodišča voli in razrešuje skupščina SFRJ. 
Sestava in število sodnikov zveznega sodišča se določata po načelu paritetne 

zastopanosti vseh republik in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin, in 
sicer po načelih, ki veljajo tudi za druge organe v federaciji. 

371. člen 

Zvezno sodišče, republiška vrhovna sodišča, pokrajinski vrhovni sodišči 
in ustrezno vojaško sodišče po svojih delegatih zavzemajo na način, ki ga 
določa zvezni zakon, skupaj načelna stališča do vprašanj, ki so pomembna 
za uporabo zveznih predpisov. 

372. člen 

Funkcijo javnega tožilstva v mejah pravic in dolžnosti federacije izvršuje 
zvezni javni tožilec. 

Zveznega javnega tožilca imenuje in razrešuje skupščina SFRJ. 

373. člen 

Zvezni javni tožilec vlaga pravna sredstva, za katera ga pooblašča zvezni 
zakon, v stvareh, za katere je pristojno zvezno sodišče, in opravlja druge, 
z zveznim zakonom, določene zadeve. 

Zvezni javni tožilec lahko daje obvezna navodila republiškemu oziroma 
pokrajinskemu javnemu tožilcu in lahko prevzame kazenski pregon v stvareh, 
v katerih federacija določa kazniva dejanja, za katera so pristojna javna 
tožilstva v republikah in avtonomnih pokrajinah. Zvezni javni tožilec lahko 
daje obvezna navodila republiškemu oziroma pokrajinskemu javnemu tožilcu 
in lahko prevzame pregon tudi v zadevah, ki se nanašajo na gospodarske 
prestopke, določene z zveznim zakonom, za katerih storitev so odgovorni 
zvezni organi. 

374. člen 

Funkcijo družbenega pravobranilca samoupravljanja v mejah pravic in 
dolžnosti federacije izvršuje zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja. 

Zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja imenuje in razrešuje 
skupščina SFRJ. 
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VII. poglavje 

Ustavno sodišče Jugoslavije 

375. člen 
Ustavno sodišče Jugoslavije: 
1. odloča o skladnosti zakona z ustavo SFRJ; 
2. odloča o tem, ali je republiški oziroma pokrajinski zakon v nasprotju 

z zveznim zakonom; 
3. odloča o skladnosti predpisov in drugih splošnih aktov zveznih organov 

z ustavo SFRJ in zveznim zakonom; 
4. odloča o tem, ali so predpisi in drugi splošni akti organov družbeno- 

političnih skupnosti ter samoupravni splošni akti v skladu z ustavo SFRJ 
oziroma v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni 
zvezni organi; 

5. odloča v sporih o pravicah in dolžnostih med federacijo in republiko 
oziroma avtonomno pokrajino, med republikami, med republikami in avtonom- 
nima pokrajinama ter med drugimi družbenopolitičnimi skupnostmi z območja 
raznih republik, če za odločanje v takih sporih zakon ne določa pristojnosti 
kakšnega drugega sodišča; 

6. odloča v sporih o pristojnosti med republiškimi oziroma pokrajinskimi 
ustavnimi sodišči, med sodišči in zveznimi organi, med zveznimi in republiškimi 
oziroma pokrajinskimi organi, med sodišči in drugimi državnimi organi z 
območja dveh ali več republik oziroma z območja republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Ustavno sodišče Jugoslavije lahko presoja ustavnost zakonov ter ustavnost 
in zakonitost predpisov in splošnih aktov organov družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih splošnih aktov, ki so nehali veljati, če od prenehanja veljav- 
nosti do uvedbe postopka ni minilo več kot eno leto. 

376. člen 

Ustavno sodišče Jugoslavije spremlja pojave, ki so pomembni za uresni- 
čevanje ustavnosti in zakonitosti, obvešča skupščino SFRJ o stanju in problemih 
uresničevanja ustavnosti in zakonitosti ter daje skupščini SFRJ mnenja in 
predloge za izdajo in spremembo zakonov in za druge ukrepe, da bi bili zago- 
tovljeni ustavnost in zakonitost in zavarovana pravica samoupravljanja ter 
druge svoboščine in pravice občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti. 

377. člen 

Ce ustavno sodišče Jugoslavije ugotovi, da pristojni organ ni izdal predpisa 
za izvrševanje določb ustave SFRJ, zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov 
ter splošnih aktov, čeprav bi bil tak predpis moral izdati, obvesti o tem 
skupščino SFRJ. 

378. člen 

Ustavno sodišče Jugoslavije daje skupščini SFRJ mnenje o tem, ali 
je republiška ustava oziroma pokrajinska ustava v nasprotju z ustavo SFRJ. 
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379. člen 

Ustavno sodišče Jugoslavije lahko med postopkom do dokončne odločbe 
z odredbo zadrži izvršitev posamičnega akta ali dejanja, ki naj bi bilo izvršeno 
na podlagi zakona, drugega predpisa ali splošnega akta organa družbenopoli- 
tične skupnosti ali samoupravnega splošnega akta, katerega ustavnost oziroma 
zakonitost presoja, če bi njegova izvršitev lahko imela nepopravljive škodljive 
posledice. 

380. člen 

Delo ustavnega sodišča je javno. 

381. člen 

Ustavno sodišče Jugoslavije sestavljajo predsednik in trinajst sodnikov, 
ki jih voli skupščina SFRJ. V ustavno sodišče Jugoslavije se volita po dva 
člana iz vsake republike in po en član iz vsake avtonomne pokrajine. 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča Jugoslavije se volijo za osem let 
in ne morejo biti znova izvoljeni za predsednika ali sodnika ustavnega sodišča 
Jugoslavije. 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča Jugoslavije ne morejo hkrati 
opravljati funkcij v državnih ali samoupravnih organih. 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča Jugoslavije uživajo enako imuni- 
teto kakor delegati v skupščini SFRJ. 

382. člen 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča Jugoslavije smejo biti pred iztekom 
mandata razrešeni samo, če sami zahtevajo razrešitev, če so obsojeni za kaznivo 
dejanje na kazen odvzema prostosti ali če trajno izgubijo delovno zmožnost 
za opravljanje svoje funkcije. 

Razloge za razrešitev predsednika in sodnikov ustavnega sodišča Jugoslavije 
pred iztekom njihovega mandata ugotovi ustavno sodišče in obvesti o tem 
skupščino SFRJ. 

Če predsednik ali sodnik ustavnega sodišča Jugoslavije zahteva razrešitev, 
skupščina SFRJ pa ne odloči o tej zahtevi v treh mesecih od dneva, ko je bila 
vložena, ugotovi ustavno sodišče na zahtevo predsednika ali sodnika ustavnega 
sodišča, da mu je prenehala dolžnost pri ustavnem sodišču, in obvesti o tem 
skupščino SFRJ. 

Ustavno sodišče Jugoslavije lahko odloči, da predsednik ali sodnik ustav- 
nega sodišča, zoper katerega je bil uveden kazenski postopek, ne bo opravljal 
dolžnosti, dokler traja ta postopek. 

383. člen 

Pred prevzemom dolžnosti' podajo predsednik in sodniki ustavnega sodišča 
Jugoslavije pred predsednikom predsedstva SFRJ slovesno izjavo. 

384. člen 

Ce ustavno sodišče Jugoslavije ugotovi, da zvezni, republiški ali pokrajinski 
zakon ni v skladu z ustavo SFRJ, oziroma da je republiški ali pokrajinski zakon 
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v nasprotju z zveznim zakonom, ugotovi to s svojo odločbo, ki jo pošlje pristojni 
skupščini. 

Pristojna skupščina je dolžna v šestih mesecih od dneva vročitve odločbe 
ustavnega sodišča Jugoslavije uskladiti zakon z ustavo SFRJ oziroma odpraviti 
nasprotje med republiškim ah pokrajinskim zakonom in zveznim zakonom. 

Na zahtevo pristojne skupščine lahko ustavno sodišče Jugoslavije podaljša 
rok za uskladitev zakona največ še za šest mesecev. 

Ce pristojna skupščina v določenem roku ne uskladi zakona z ustavo SFRJ 
oziroma ne odpravi nasprotja med republiškim ali pokrajinskim zakonom in 
zveznim zakonom, nehajo veljati določbe zakona, ki niso v skladu z ustavo SFRJ, 
oziroma določbe republiškega ali pokrajinskega zakona, ki so v nasprotju z 
zveznim zakonom; to ugotovi ustavno sodišče Jugoslavije s svojo odločbo. 

385. člen 

Ce ustavno sodišče Jugoslavije ugotovi, da predpis, ki ni zakon, ali splošni 
akt organa družbenopolitične skupnosti ali samoupravni akt ni v skladu z 
ustavo SFRJ ali da je v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje 
so odgovorni zvezni organi, oziroma da predpis ali kakšen drug splošni akt 
zveznega organa ni v skladu z zveznim zakonom, ga odpravi ali razveljavi 
oziroma odpravi ali razveljavi tiste njegove določbe, ki niso v skladu z ustavo 
SFRJ ali zveznim zakonom oziroma, ki so v nasprotju z zveznim zakonom. 

386. člen 

Zakoni, za katere je ugotovljeno, da so nehali veljati, drugi predpisi 
in splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravni splošni 
akti, ki so bili odpravljeni ali razveljavljeni, se ne uporabljajo za razmerja, 
nastala pred dnem objave odločbe ustavnega sodišča Jugoslavije, če do tega 
dne niso bila pravnomočno rešena. 

Predpisi in drugi splošni akti, izdani za izvrševanje predpisov ali samo- 
upravnih splošnih aktov, ki jih ni mogoče več uporabljati, se ne uporabljajo 
od dneva objave odločbe ustavnega sodišča Jugoslavije, če iz odločbe izhaja, 
da so v nasprotju z ustavo SFRJ ali zveznim zakonom. 

Izvršba pravnomočnih posamičnih aktov, izdanih na podlagi predpisov, 
ki jih ni mogoče več uporabljati, se ne more dovoliti in tudi ne opraviti; 
če pa se je izvršba začela, se ustavi. 

387. člen 

Vsakdo lahko da pobudo za uvedbo postopka za presojo ustavnosti in 
zakonitosti. 

Postopek pred ustavnim sodiščem Jugoslavije imajo pravico predlagati: 
1. skupščina SFRJ, republiška skupščina, pokrajinska skupščina in skup- 

ščina druge družbenopolitične skupnosti; 
2. predsedstvo SFRJ, predsedstvo republike in predsedstvo avtonomne 

pokrajine; 
3. zvezni izvršni svet, republiški izvršni svet in pokrajinski izvršni svet, 

razen za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo skupščine 
ustrezne družbenopolitične skupnosti; 
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4. republiško ustavno sodišče in pokrajinsko- ustavno- sodišče; 
5. sodišče, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti v postopku pred 

sodiščem; 
6. zvezni, republiški in pokrajinski javni tožilec ter ustrezni vojaški tožilec, 

če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti pri njegovem delu; 
7. družbeni pravobranilec samoupravljanja; 
8. organizacija združenega dela, krajevna skupnost, samoupravna interesna 

skupnost in druga samoupravna organizacija in skupnost, če je prizadeta 
njena pravica, ki jo določa ustava SFRJ ali zvezni zakon; 

9. zvezni, republiški in pokrajinski sekretar ali drug funkcionar, ki vodi 
delo zveznega, republiškega ali pokrajinskega upravnega organa, vsak na 
svojem delovnem področju, razen za presojo ustavnosti zakona, nasprotja med 
republiškim oziroma pokrajinskim zakonom in zveznim zakonom ter za presojo 
ustavnosti in zakonitosti predpisa izvršnega sveta družbenopolitične skupnosti, 
katere organ je; 

10. organ, ki je po ustavi in zakonu pooblaščen zadržati izvršitev predpisa 
ali drugega splošnega akta organa družbenopolitične skupnosti in samouprav- 
nega splošnega akta, če meni, da ni v skladu z ustavo SFRJ; 

11. služba družbenega knjigovodstva v federaciji, republiki in avtonomni 
pokrajini. 

Ustavno sodišče Jugoslavije lahko tudi samo začne postopek za presojo- 
ustavnosti in zakonitosti. 

388. člen 

Vsakdo, čigar pravica je bila kršena z dokončnim ali pravnomočnim 
posamičnim aktom, izdanim na podlagi zakona, drugega predpisa ali splošnega 
akta organa družbenopolitične skupnosti ali samoupravnega akta, ki po od- 
ločbi ustavnega sodišča Jugoslavije ni v skladu z ustavo SFRJ ali z zveznim za- 
konom oziroma, ki je v nasprotju z zveznim zakonom, ima pravico zahtevati od 
pristojnega organa spremembo tega posamičnega akta. 

Spremembo dokončnega ali pravnomočnega posamičnega akta, izdanega 
na podlagi zakona, drugega predpisa, splošnega akta organa družbenopolitične 
skupnosti ali samoupravnega splošnega akta, ki po določbi ustavnega sodišča 
Jugoslavije ni v skladu z ustavo SFRJ oziroma, ki je v nasprotju z zveznim 
zakonom, je mogoče predlagati v šestih mesecih od dneva objave odločbe 
v uradnem glasilu Socialistične federativne republike Jugoslavije, če od 
vročitve posamičnega akta do izdaje odločbe ustavnega sodišča ni preteklo več 
kot eno leto. 

Kadar sodišče s pravnomočno odločbo zavrne uporabo predpisa ali sploš- 
nega akta organa družbenopolitične skupnosti ah samoupravnega splošnega 
akta, češ da ni v skladu z ustavo SFRJ ali z zveznim zakonom oziroma da je v 
nasprotju z zveznim zakonom, ustavno sodišče Jugoslavije pa ugotovi, da take 
neskladnosti oziroma takega nasprotja ni, lahko vsakdo, komur je bila kršena 
kakšna pravica, zahteva spremembo pravnomočne odločbe sodišča v enem 
letu od dneva, ko je bila odločba ustavnega sodišča Jugoslavije objavljena. 

Ce se ugotovi, da se s spremembo posamičnega akta ne morejo odpraviti 
posledice, nastale zaradi uporabe predpisa ah drugega splošnega akta, ki ni 
bil v skladu z ustavo- SFRJ oziroma ki je v nasprotju z zveznim zakonom, 
lahko ustavno sodišče Jugoslavije odredi, da se te posledice odpravijo z vrnitvijo 
v prejšnje stanje, s povračilom škode ah kako drugače. 
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389. člen 

Ce se je začel postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti kakšnega pred- 
pisa, drugega splošnega akta organa družbenopolitične skupnosti ali samo- 
upravnega splošnega akta, za katerega se trdi, da je hkrati v nasprotju z 
ustavo SFRJ ali zveznim zakonom in z republiško ustavo oziroma pokrajinsko 
ustavo ali z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom, presoja ustavnost in 
zakonitost republiško oziroma pokrajinsko ustavno sodišče, ki pri tem presodi 
samo skladnost tega predpisa ali splošnega akta z republiško ustavo oziroma 
pokrajinsko ustavo in z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom in z zvez- 
nim zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni organi v republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

Ce republiško ustavno sodišče ali pokrajinsko ustavno sodišče presodi, da 
je predpis ali splošni akt v skladu z republiško ustavo oziroma s pokrajinsko 
ustavo oziroma z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah, pošlje zadevo ustavnemu 
sodišču Jugoslavije, da presodi, ali je predpis oziroma splošni akt v skladu 
z ustavo SFRJ, oziroma ali sta predpis ali splošni akt v nasprotju z zveznim 
zakonom, za katerega izvajanje so odgovorni zvezni organi. 

390. člen 

Državni organi, organizacije združenega dela in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti ter nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij morajo dajati ustavnemu sodišču Jugoslavije na njegovo zahtevo po- 
datke in obvestila, potrebna za njegovo delo, ter po nalogu ustavnega sodišča 
storiti, kar je pomembno za postopek. 

391. člen 

Ustavno sodišče Jugoslavije sprejema odločbe in sklepe z večino glasov 
vseh svojih članov. 

Ce ima član ustavnega sodišča Jugoslavije ločeno mnenje, je njegova pravica 
in dolžnost, da ga pismeno razloži in utemelji. 

392. člen 

Ustavno sodišče Jugoslavije odloča praviloma na podlagi javne obravnave. 

393. člen 

Kadar je bil zakon, drug predpis ah splošni akt organa družbenopolitične 
skupnosti ali samoupravni splošni akt med postopkom usklađen z ustavo SFRJ 
oziroma zveznim zakonom, niso pa bile odpravljene posledice neustavnosti 
oziroma nezakonitosti, lahko ustavno sodišče Jugoslavije z odločbo ugotovi, 
da zakon, drug predpis ah splošni akt ni bil v skladu z ustavo SFRJ ali 
z zveznim zakonom oziroma da je bil v nasprotju z zveznim zakonom. Ta 
odločba ustavnega sodišča Jugoslavije ima enak pravni učinek, kot ga ima 
odločba, s katero sodišče ugotavlja, da je zakon nehal veljati, oziroma s katero 
sodišče razveljavlja ali odpravlja drug predpis ah splošni akt. 
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394. člen 

Odločbe ustavnega sodišča Jugoslavije so obvezne in izvršljive. 
Ce je potrebno, zagotovi izvršitev odločb ustavnega sodišča Jugoslavije 

zvezni izvršni svet. 
Ustavno sodišče Jugoslavije lahko zahteva zoper odgovorno osebo ukrepe, 

ker ni izvršila njegove odločbe. 
395. člen 

Odločbe ustavnega sodišča Jugoslavije se; objavljajo v uradnem glasilu 
Socialistične federativne republike Jugoslavije ter v uradnem glasilu, v katerem 
je bil objavljen zakon, drug predpis ali splošni akt organa družbenopolitične 
skupnosti ali na način, na kakršen se objavlja samoupravni akt, o katerem 
je ustavno sodišče Jugoslavije odločalo. 

396. člen 

Postopek pred ustavnim sodiščem Jugoslavije in njegovo organizacijo ureja 
ustavno sodišče samo. 

VIII. poglavje 

Slovesna izjava 

397. člen 

Ob prevzemu dolžnosti dajo slovesno izjavo predsednik republike, pred- 
sednik in člani predsedstva SFRJ ter predsednik in člani ustavnega sodišča 
Jugoslavije. 

Besedilo slovesne izjave se glasi: 
»Izjavljam, da se bom bojeval za varstvo suverenosti, neodvisnosti in neokr- 

njenosti države in za uresničevanje oblasti delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi, da se bom zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter za enako- 
pravnost narodov in narodnosti, za razvoj socialistične samoupravne družbe 
in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in da bom spoštoval ustavo SFRJ in zvezne 
zakone ter vestno' in odgovorno opravljal svojo dolžnost.« 

Predsednik in podpredsednik skupščine SFRJ, predsedniki zborov skupščine 
SFRJ, predsednik in člani zveznega izvršnega sveta, predsednik in sodniki 
zveznega ustavnega sodišča, zvezni sekretarji in drugi zvezni funkcionarji, ki jih 
voli ali imenuje skupščina SFRJ, dajo ob prevzemu dolžnosti slovesno izjavo 
v besedilu, ki ga določi skupščina SFRJ. 

PETI DEL 

SPREMEMBA USTAVE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE 

398. člen 

O spremembi ustave SFRJ odloča zvezni zbor skupščine SFRJ s soglasjem 
skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin; če se s spremembo ustave 
SFRJ urejajo samo položaj republik in medsebojna razmerja med federacijo 
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in republikami, pa zvezni zbor skupščine SFRJ s soglasjem skupščin vseh 
republik. 

399. člen 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, lahko da najmanj 
trideset delegatov v zveznem zboru, predsedstvo SFRJ, skupščina republike, 
skupščina avtonomne pokrajine in zvezni izvršni svet. 

400. člen 

O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, odloča 
zvezni zbor skupščine SFRJ. 

Zvezni zbor lahko odloči, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, 
če se s takim predlogom strinjajo skupščine vseh republik in avtonomnih 
pokrajin oziroma skupščine vseh republik. 

401. člen 

Osnutek akta o spremembi ustave SFRJ določi zvezni zbor skupščine SFRJ, 
ga pošlje v mnenje skupščinam vseh republik in avtonomnih pokrajin ter da 
v javno razpravo. 

Osnutek akta o spremembi ustave SFRJ obravnavajo skupščine vseh repu- 
blik in avtonomnih pokrajin in dajo o njem svoje mnenje. 

Potem ko dobi mnenja od skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin 
in je končana javna razprava, določi zvezni zbor dokončen predlog akta o spre- 
membi ustave SFRJ in odloči o njem. 

Sprememba ustave SFRJ je v zveznem zboru sprejeta, če glasujeta zanjo 
dve tretjini vseh delegatov zveznega zbora. 

Če sprememba ustave SFRJ v zveznem zboru ni sprejeta, predloga za spre- 
membo ustave SFRJ glede istega vprašanja ni mogoče ponoviti pred iztekom 
enega leta od dneva, ko je bil zavrnjen. 

402. člen 

Sprememba ustave SFRJ je sprejeta, ko se z besedilom, ki ga je sprejel 
zvezni zbor skupščine SFRJ, strinjajo skupščine vseh republik in avtonomnih 
pokrajin oziroma skupščine vseh republik. 

Ce se skupščina ene ali več republik oziroma skupščina ene avtonomne 
pokrajine ne strinja z besedilom akta o spremembi ustave SFRJ, ki ga je sprejel 
zvezni zbor, predlog za spremembo ustave SFRJ, o katerem ni bilo doseženo 
soglasje, ne more priti na dnevni red pred iztekom enega leta od dneva, ko je 
zvezni zbor ugotovil, da ni soglasja. 

403. člen 

Sprejeto spremembo ustave SFRJ razglasi zvezni zbor skupščine SFRJ. 
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SESTI DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

404. člen 

Z izrazom »ustava« v tej ustavi so mišljene določbe ustave SFRJ, repu- 
bliških ustav in pokrajinskih ustav. 

Z izrazom »samoupravni splošni akt« so v tej ustavi mišljeni družbeni 
dogovori, samoupravni sporazumi, s katerimi se na splošni način urejajo samo- 
upravni odnosi, in drugi splošni akti organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

405. člen 

Za izvedbo te ustave in za zagotovitev prehoda k njeni uporabi bo izdan 
poseben ustavni zakon. 

Ustavni zakon za izvedbo ustave SFRJ sprejmejo na predlog zbora narodov 
vsi zbori zvezne skupščine. Predlog ustavnega zakona mora biti sprejet z dvo- 
tretjinsko večino v vsakem zboru, kot to določajo četrti do osmi odstavek 
2. točke ustavnega amandmaja XII. 

Ustavni zakon za izvedbo ustave SFRJ se razglasi in začne veljati sočasno 
z ustavo SFRJ. 

406. člen 

Ta ustava začne veljati z dnem razglasitve. 

OBRAZLOŽITEV 

A. Splošne opombe 

I. 

Z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 so bile opravljene v družbenoekonom- 
skem in političnem sistemu zelo pomembne spremembe. Te spremembe so bile 
rezultat razvoja materialne podlage države ter razvoja družbenoekonomskih 
in političnih odnosov na samoupravnih temeljih. Temeljni pomen in steber teh 
sprememb je bila nadaljnja krepitev odločujoče vloge delavcev pri odločanju 
o pogojih in rezultatih svojega dela ter pri družbeni reprodukciji nasploh, 
v poglabljanju enakopravnosti narodov in1 narodnosti in krepitvi samostojnosti 
in odgovornosti republik ter avtonomnih pokrajin za lastni razvoj in razvoj 
jugoslovanske skupnosti kot celote. To je povzročilo pomembne spremembe 
v funkcijah federacije in v odnosih federacije, republik in avtonomnih pokrajin, 
kakor tudi odpravo in premostitev prejšnjih centralističnih odnosov. 

S sprejetjem ustavnih amandmajev iz leta 1971 se je začel proces reforme 
našega celotnega ustavnega sistema. Izhodišča in načela, na katerih temeljijo 
ustavni amandmaji, so nujno zahtevala nadaljnji razvoj in okrepitev razred- 
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nega in demokratičnega bistva družbenoekonomskega in političnega sistema, 
pa tudi njegovo nadaljnje izpopolnjevanje, s čimer naj bi omogočili, da bo 
delavski razred v celoti obvladal proces družbene reprodukcije in da bo samo- 
upravljanje na tej podlagi zajelo vsa področja družbenega življenja, od temeljne 
organizacije združenega dela do federacije. Zaradi tega je bilo potrebno, da 
ustavna reforma poleg nadaljnjega razvijanja in celovitega urejanja družbeno- 
ekonomskih odnosov na temeljih, ki so določeni v ustavnih amandmajih iz leta 
1971, zajame vsa področja družbenoekonomskega in političnega sistema, s čimer 
naj bi odpravili vse tisto, kar je že zastarelo, in nakazali nove možnosti za 
nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih odnosov. 

V zvezi s temi potrebami so vsi zbori zvezne skupščine po predlogu zbora 
narodov z dne 20. julija 1972, da je treba začeti s spremembami ustave SFRJ, 
sprejeli dne 2. novembra 1972 sklep, da je treba začeti s spremembo ustave 
SFRJ na tehle področjih: na področju družbenoekonomskih odnosov in sistema 
samoupravljanja, komunalne ureditve, skupščinskega sistema in drugih odno- 
sov političnega sistema, na področju uresničevanja funkcije federacije in udelež- 
be ter neposredne odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin ter na 
področju pravosodnega sistema in ustavnega sodstva. S tem sklepom je bilo 
določeno, da je treba spremembe1 ustave opraviti v obliki novega popolnega 
besedila ustave SFRJ, v katerem bodo zajete tudi določbe ustave iz leta 1963 
in določbe ustavnih amandmajev od I do XLII, ki so v skladu s predlaganimi 
ustavnimi spremembami. Čeprav so spremembe ustave nadaljevanje revolucio- 
narnega družbenega razvoja in našega družbenoekonomskega ter političnega 
sistema, pomeni predlog ustave v formalnem smislu novo ustavo. Z uvelja- 
vitvijo nove ustave nehajo veljati vse določbe ustave iz leta 1963 in določbe 
sprejetih ustavnih amandmajev. 

Glede na to bodo s predlogom ustave poleg sprememb na tistih področjih, 
ki so našteta v sklepu vseh zborov zvezne skupščine, da je treba začefti s spre- 
membami ustave opravljene tudi druge spremembe1, ki izhajajo iz ustavnih 
rešitev, predlaganih na teh področjih, in sicer: 

1. temeljna načela so razširjena ter tako delno na novo in popolneje formu- 
lirajo ustrezne idej nepolitične temelje ustavnega sistema in bolj poudarjajo 
razredni pomen naše revolucije in oblasti delavskega razreda, zlasti na področju 
družbenoekonomskih odnosov, samoupravljanja in političnega sistema; 

2. v skladu s položajem federacije, republik in avtonomnih pokrajin in 
z njihovimi medsebojnimi odnosi so bile opravljene na področju ustavnosti 
in zakonitosti ustrezne spremembe in dopolnitve; 

3. na področju svoboščin in pravic ter dolžnosti človeka in občana so bile 
pomembnejše dopolnitve opravljene z uvrstitvijo njunih novih svoboščin in 
pravic ter s formuliranjem njunih odgovornosti. 

Sistematika predloga ustave se delno razlikuje od strukture ustave iz leta 
1963. Te spremembe so posledica novih ustavnih rešitev, ki zadevajo položaj 
federacije, republik in avtonomnih pokrajin in njihova medsebojna razmerja, 
kakor tudi posledica načelnega stališča, da listava SFRJ ureja ustavna razmerja, 
ki so skupnega pomena za vse narode ter narodnosti in vse delovne ljudi in 
občane, medtem ko ustavna razmerja nasploh urejajo republiške ustave in 
pokrajinska ustavna zakona. 

Pri določanju sistematike predloga ustave smo zlasti izhajali od tehle osnov: 
v prvem delu — Socialistična federativna republika Jugoslavija — sta poudar- 
jena položaj in značaj federacije, republik in avtonomnih pokrajin in obsega 
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splošne določbe o ozemlju SFRJ ter drugih značilnosti Jugoslavije kot zvezne 
države in socialistične skupnosti narodov in narodnosti ter delovnih ljudi 
in občanov; v drugem delu — družbena ureditev — so skupne določbe O' druž- 
benoekonomski ureditvi in o enotnih temeljih družbenopolitičnega sistema; 
v tretjem delu — odnosi v federaciji in pravice ter dolžnosti federacije -— so 
določbe, s katerimi so določeni skupni interesi, ki jih zagotavljajo in uresničujejo 
delovni ljudje, narodi in narodnosti v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji, o enotnosti jugoslovanskega trga in o drugih odnosih v federaciji, kakor 
tudi o pravicah in dolžnostih federacije; četrti del končno obsega določbe 
o organizaciji federacije in o položaju, strukturi, pristojnosti in organizaciji 
zveznih organov (skupščina SFRJ, predsedstvo SFRJ, zvezni izvršni svet, zvezni 
upravni organi, pravosodni organi federacije in ustavno sodišče Jugoslavije). 

II. 

Izhodišča, ki so odločala o splošni koncepciji in konkretni vsebini predla- 
ganih ustavnih določb o družbenoekonomski ureditvi SFRJ, vštevši sem tudi 
spremembe in dopolnitve dosedanjih ustavnih določb ter nove rešitve, ki so bile 
uvrščene v predlog ustave, so bila v bistvu enaka stališča, od katerih smo 
izhajali že ob sprejetju ustavnih amandmajev leta 1971. Na takšno koncepcijo 
in vsebino je odločilno vplivalo to, da sta praksa in dosedanji materialni in 
družbeni razvoj potrdila temeljne opredelitve v zvezi z razvojem sistema socia- 
lističnih samoupravnih odnosov in da le-ti zahtevajo njegov nadaljnji nemoteni 
razvoj. Pri tem smo izhajali od postavke, da imajo odpori, ki jih birokratske, 
tehnokratske in druge sile zavestno ah stihijsko izražajo proti razvoju samo- 
upravljanja, in tendence, da se ohranijo* ah obnovijo in okrepijo odnosi 
njihove dominacije nad združenim delom, svojo podlago v položaju in resnični 
moči, ki jo imajo te sile v sferi odločanja o razširjeni reprodukciji in presežku 
dela ter o razpolaganju z minulim delom delavcev nasploh, in da je mogoče 
te odpore in te tendence obvladati v tisti meri, v kateri ima delavec možnost, da 
dejansko odloča o svojem delu ter o pogojih in rezultatih svojega dela, oziroma 
v meri, v kateri postane tako odločanje in razpolaganje neposredna družbena 
funkcija delavcev v združenem delu. Temeljna opredelitev pri koncipiranju 
in razčlenjevanju ustavnih določb o družbenoekonomski ureditvi je bila usmer- 
jena k temu, da se v mejah, ki jih določa dosežena stopnja materialnega in 
družbenega razvoja, vsestransko okrepi položaj delavcev v združenem delu in 
njihov vpliv na celotne odnose v družbeni reprodukciji in družbenem življenju 
nasploh, da se odpravijo ali vsaj pomembno omejijo vsi tisti dejavniki, ki se 
pojavljajo kot ovira pri konstituiranju in nemotenem razvijanju socialističnih 
produkcijskih odnosov na teh osnovah, in da se zagotovijo potrebni ustavni 
pogoji za to, da bodo objektivna protislovja, ki so značilna za produkcijske 
odnose v naši družbi v sedanji fazi njenega razvoja, razrešena na samoupravnih 
temeljih. 

V tem smislu je bila že z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 vgrajena v 
temelje socialističnih samoupravnih odnosov neposredna integracija dela s 
produkcijskimi sredstvi v družbeni lastnini, ki zagotavlja, da delavec v temeljni 
organizaciji združenega dela odloča o svojem presežku dela in o svojem 
minulem delu nasploh oziroma da tedaj, ko združuje svoje delo z delavci v dru- 
gih organizacijah, trajno ohrani možnost, da upravlja z njimi kot s svojim 
in z družbenim presežkom in da kontrolira načine in namene njegove končen- 
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traci je. Ta načela so postala steber razčlenitve določb o sredstvih v družbeni 
lastnini in o razmerju delavcev do njih. 

V skladu s tem je bila razčlenjena in izpopolnjena koncepcija temeljne 
organizacije združenega dela kot temeljne oblike združevanja dela, v kateri 
uresničuje delavec svojo neodtujljivo pravico-, da odloča o svojem delu ter 
o pogojih in rezultatih dela in da v takšnem odnosu do drugih oblik združevanja 
dela in sredstev lahko pomeni učinkovito oviro pred vsemi tistimi oblikami 
integracije, ki bi temeljile na načelu hierarhije in na koncentraciji moči 
v rokah posebne plasti upravljalcev. 

Nato so razčlenjene in izpopolnjene določbe o odnosih organizacij združenega 
dela v sferi neposredne proizvodnje do' organizacij v finančni in prometni sferi 
tako, da bodo z njimi odpravljeni temelji privilegiranega položaja, ki ga je 
imela finančna in prometna sfera v primerjavi s sfero neposredne proizvodnje, 
in za obnavljanje kapitalističnih odnosov na tej podlagi. 

Razviti so ustavni temelji to so natančneje določene oblike ter pogoji za 
neposredno povezovanje in integracijo sfere materialne proizvodnje in sfere 
drugih družbenih dejavnosti kot delov enotnega sistema družbene reprodukcije. 
V skladu s tem je razčlenjen koncept samoupravnih interesnih skupnosti kot 
institucionalne oblike in okvira proste menjave in združevanja dela delavcev 
ter drugih delovnih ljudi, ki uporabljajo storitve družbenih dejavnosti, to delav- 
cev v njih, in kot oblike skupnega planiranja družbene reprodukcije. S tem 
zagotavljajo, da bodo imeli delavci to drugi delovni ljudje, ki dajejo sredstva 
za uresničevanje namenov teh skupnosti, pravico odločati o teh sredstvih. 
Zagotavljajo tudi pravioo delavcev v tistih organizacijah združenega dela, ki jim 
dajejo ustrezne storitve, da bodo imeli v prosti menjavi dela enak družbeno- 
ekonomski položaj, kot pripada tudi delavcem v drugih organizacijah združenega 
dela. 

V predlogu ustave je natančneje to popolneje določen družbeni značaj dela 
s sredstvi v družbeni lastnini oziroma družbeni značaj produktov dela in dohod- 
ka kot rezultata dela delavcev v organizaciji, ki ga ustvarja, in rezultat celotnega 
družbenega dela; na tej podlagi so dosledneje razčlenjeni odnosi glede medse- 
bojne odgovornosti delavcev v združenem delu z družbenimi sredstvi, glede 
razpolaganja z njimi to glede odločanja o dohodku, kakor tudi odnosi glede 
njihove medsebojne solidarnosti tako, da so lahko učinkovita podlaga za zati- 
ranje tendenc skupinskolastninske dezintegracije in razkosavanja družbene 
lastnine oziroma podlaga za zatiranje poskusov, da bi se vzpostavil kakršenkoli 
drugi lastninski odnos do družbenih sredstev in do družbenega dohodka to da bi 
tako nastajale socialne neenakosti, ki ne temeljijo na delu. 

V sistemu družbenoekonomskih odnosov, utemeljenem na združenem delu 
z družbenimi sredstvi, je nakazana ustavna podlaga za vključevanje kmetov v 
socialistične družbene odnose. V njem ima ustrezno mesto samostojno osebno 
delo kmetov ter drugih občanov s sredstvi v lastnini občanov in jim je tudi 
zagotovljena večja stabilnost. V mejah tega dela je dosledneje onemogočen 
način razvijanja mezdnih odnosov, vendar so hkrati dani tudi natančnejši 
temelji za povezovanje to združevanje osebnega dela ter sredstev, ki jih za to 
delo uporablja, z združenim delom na podlagi družbenih sredstev oziroma za 
njegovo vključitev v združeno delo. 

V predlogu ustave je popolneje razčlenjena tudi vloga države in politične 
oblasti v sistemu samoupravnih odnosov v njeni sedanji razvojni fazi — na 
področju urejanja odnosov ter varstva ustavnosti in zakonitosti, na področju 
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izražanja in. varstva določenih širših družbenih interesov in intervencij, ki so 
nujne tedaj, kadar iz kakršnihkoli vzrokov odpove samoupravno urejanje 
odnosov v družbeni reprodukciji in ko se pojavijo v nemotenem in skladnem 
razvoju motnje. 

V samostojnem urejanju teh odnosov ima ustrezno mesto in vlogo sindikat, 
ki se mora kot najširša organizacija delavskega razreda bojevati za uresniče- 
vanje z -ustavo določenega položaja delavcev in za uresničevanje socialističnih 
družbenih odnosov, kot tudi za varstvo interesov delavcev in njihovih samo- 
upravnih pravic. 

V skladu s tem je končno razčlenjen tudi koncept družbenega planiranja 
na samoupravnih temeljih, v katerem so njegovi glavni subjekti delavci v orga- 
nizacijah združenega dela oziroma delovni ljudje v drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, v katerem pa imajo ustrezno vlogo in odgovornost pri 
uresničevanju skupnih interesov in ciljev razvoja, določenih v družbenih na- 
črtih na podlagi družbenega dogovora vseh subjektov samoupravne strukture 
socialistične družbene skupnosti, tudi organi družbenopolitičnih skupnosti. 

III. 

Temeljno ustavno načelo, ki je po svojem trajnem, pomenu in po nenehni 
navzočnosti v razvoju našega družbenopolitičnega sistema izraz in posledica 
revolucionarne kontinuitete, poudarja: »V SFRJ pripada vsa oblast delavskemu 
razredu in vsem delovnim ljudem mest in vasi. Za izgradnjo družbe kot svo- 
bodne skupnosti proizvajalcev razvijajo delavski razred in vsi delovni ljudje 
socialistično samoupravno demokracijo kot posebno obliko diktature prole- 
tariata.« 

Takšna bistvena opredelitev, našega družbenopolitičnega sistema, ki hkrati 
določa tudi njegovo razredno politično naravo in njegov socialistični samo- 
upravni značaj, je trajna značilnost tega sistema in pomeni podlago za njegov 
uspešni razvoj in preobrazbo v skladu s potrebami razvoja socialističnih družbe- 
nih odnosov. Predlog nove ustave SFRJ je eden odločilnih korakov k nadalj- 
njemu popolnejšemu izražanju takšnega socialističnega bistva našega družbe- 
nopolitičnega sistema in njegove nadaljnje izpopolnitve kot sredstva delavskega 
razreda v varstvu njegovih zgodovinskih interesov kot interesov razreda. V tem 
smislu je novi ustavni sistem organsko nadaljevanje dosedanjih revolucionar- 
nih sprememb v naši družbi. Ta sistem pomeni nadaljevanje ustavnopravnega 
izgrajevanja naše socialistične federativne skupnosti, začenši od zgodovinskih 
sklepov II. zasedanja AVNOJ prek ustave iz leta 1946 ter ustavnega zakona iz 
leta 1953, pa do ustave SFRJ iz leta 1963. Temeljni pomen nove ustave SFRJ 
je v izpopolnjevanju družbenopolitičnega sistema, ki naj omogoči, da bodo orga- 
nizirani delavski razred in vsi delovni ljudje obvladali proces družbene repro- 
dukcije nasploh in da bodo organizirano in čim neposredneje sodelovali pri 
opravljanju funkcij oblasti in pri upravljanju drugih družbenih zadev, kakor 
tudi, da bo samoupravljanje zajelo vsa področja družbenega življenja, od te- 
meljne organizacije združenega dela in občine do federacije. 

Ker je samoupravljanje pomemben element produkcijskih odnosov in te- 
meljno načelo našega družbenopolitičnega sistema, izvaja predlog ustave še bolj 
dosledno strukturo upravljanja družbenih zadev in opravljanja politične oblasti 
iz odnosov v združenem, delu in jo uvršča v njegovo funkcijo. V skladu s tem 
je v temeljih družbenopolitičnega sistema, čigar zagotovitev sicer sodi med tiste 
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skupne interese, ki jih uresničujejo delovni ljudje in občani ter narodi in narod- 
nosti v federaciji enotno, predvsem poudarjen položaj delovnih ljudi v politič- 
nem sistemu, v katerem se delovni človek neposredno pojavlja kot temeljni sub- 
jekt tega sistema. Položaj delovnih ljudi v političnem sistemu je izražen v tem, 
da sleherni človek v združenem delu in na vseh področjih družbenega življenja 
nasploh svobodno in enakopravno odloča o svojih in o skupnih interesih ter o 
opravljanju funkcij oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev. Takšnega 
položaja človek ne uresničuje kot osamljen posameznik, marveč organizirano 

združen z drugimi v temeljni in v drugih organizacijah združenega dela, v 
krajevni, interesni ali drugi samoupravni organizaciji in skupnosti, ter v občini, 
avtonomni pokrajini, republiki in federaciji. Po takšni začetni opredelitvi se 
pojavljajo temeljne samoupravne organizacije in skupnosti kot sestavni deli 
družbenopolitičnega sistema, zasnovanega na enotnih osnovah. 

Pomembno novost in odločilni zgodovinski korak v premagovanju pred- 
stavniškega sistema ter posrednega odločanja in njegovega zamenjavanja z in- 
tegralnim sistemom samoupravljanja pomeni delegatski sistem, ki se zdaj prvič 
pojavlja v svoji popolni institucionalizaciji. Delegatski sistem ni le podlaga za 
konstituiranje in funkcioniranje skupščin vseh družbenopolitičnih skupnosti, 
marveč se prav tako pojavlja kot vsesplošno načelo celotnega političnega si- 
stema. Drugače povedano, delegatsko načelo in delegatski odnos se ne pojavlja 
le pri skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, temveč tudi pri delovanju za- 
pletenih samoupravnih struktur, tako tistih v združenem delu kot tudi na dru- 
gih področjih upravljanja družbenih zadev. Na podlagi delegatskega sistema 
dobivajo samoupravno organizirani delavski razred in vsi delovni ljudje res- 
nično neposredno možnost, da upravljajo vse zadeve ne le svojega ožjega okolja, 
marveč tudi celotne družbe in da odločajo o njih. Delegatski sistem postaja 
tako sredstvo za zgodovinsko premaganje kakršnekoli politične odtujitve in 
sredstvo za uresničitev popolne oblasti delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi. 

Ustavne spremembe v organizaciji in sestavi skupščin vseh družbenopoli- 
tičnih skupnosti so predvsem v vzpostavljanju vseh zborov skupščine kot dele- 
gatskih zborov. V zvezi s tem so določena enotna načela organizacije, s katerimi 
bo zagotovljena ustanovitev zborov združenega dela v vseh skupščinah in zbo- 
rov krajevnih skupnosti v občini oziroma zborov občin v republiki in avto- 
nomni pokrajini, in končno ustanovitev družbenopolitičnega zbora. Medtem ko 
je zbor združenega dela izraz interesa delavcev v združenem delu in družbe- 
nem delu nasploh in je sestavljen iz delegatov delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela ter drugih organizacijah in skupnostih, je zbor krajevnih skupnosti 
oziroma zbor občin izraz interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skup- 
nostih oziroma občinah in je sestavljen iz delegatov delovnih ljudi in občanov 
v njih, medtem ko je družbenopolitični zbor izraz interesov delovnih ljudi in 
občanov, organiziranih v družbenopolitičnih organizacijah, in je sestavljen iz 
delegatov tako organiziranih delovnih ljudi in občanov. 

Tako se uvajajo poleg združenega dela, ki je bilo tudi doslej zastopano v 
strukturi skupščin, namesto političnih reprezentativnih zborov občanov delegat- 
ski zbori, ki izražajo samoupravno organizirane delovne ljudi in občane v 
krajevnih skupnostih oziroma občinah. Poleg takšnega izražanja delovnih ljudi 
v združenem delu in na drugih področjih družbenega življenja, organiziranih 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, se tako v sestavi skup- 
ščin zdaj prvič vzpostavljajo zbori delegatov delovnih ljudi in občanov, organi- 
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ziranih v družbenopolitičnih organizacijah, s čimer bo pri izgrajevanju skup- 
ščinske politike in pri sprejemanju sklepov zagotovljeno tudi neposredno sode- 
lovanje organiziranih socialističnih sil, združenih v Socialistični zvezi. 

S funkcijo zbora skupščine družbenopolitične skupnosti poleg tega prvič 
sodelujejo tudi skupščine interesnih skupnosti na področju izobraževanja, zna- 
nosti, kulture, zdravstva in socialne politike, in sicer enakopravno o vseh vpra- 
šanjih s tistih področij, ki so v pristojnosti skupščin, takšen status in takšno 
funkcijo pa imajo lahko v skladu z ustavo in s statutom tudi skupščine drugih 
interesnih skupnosti. S takšno organizacijo in sestavo skupščine prihajajo v 
novem ustavnem sistemu do popolnega izraza kot sestavni del sistema samo- 
upravljanja tudi samoupravne družbene organizacije. 

Na enotnih temeljih skupščinskega sistema temeljita tudi položaj in funk- 
cija izvršnih svetov kot izvršilnih organov skupščin. Ti sveti se vzpostavljajo 
v vseh družbenopolitičnih skupnostih s takšnim položajem in funkcijami, ki 
imajo svoj izraz v odgovornosti pred skupščino za stanje v družbenopolitični 
skupnosti oziroma za stanje na vseh področjih družbenega življenja, za izva- 
janje politike in izvrševanje predpisov ter drugih splošnih aktov in za koordi- 
niranje ter usmerjanje dela upravnih organov. Predlog nove ustave SFRJ hkrati 
zagotavlja samostojnost upravnih organov in ustvarja možnosti za učinkovitejšo 
organizacijo in delo teh organov, ki postajajo še bolj odgovorni skupščini in 
njenem izvršnem svetu in so dolžni ravnati pri delu in izpopolnjevanju nalog, 
predvsem pri izvrševanju predpisov in drugih splošnih aktov v skladu z nju- 
nimi smernicami. 

V novem ustavnem sistemu se v skladu s predsedstvom SFRJ, ki je bilo 
ustanovljeno z ustavnimi spremembami iz leta 1971, uvaja tako v republiki 
kot tudi avtonomni pokrajini institucija predsedstva, ki predstavlja republiko 
oziroma pokrajino in opravlja druge pravice in dolžnosti, določene z ustavo 
oziroma s pokrajinskim ustavnim zakonom. 

Ker se naš družbenopolitični sistem uveljavlja v družbi, v kateri so še 
vedno družbena protislovja in nasprotja razrednega značaja, pa tudi protislovja 
in nasprotja v mejah združenega dela in samoupravljanja, kakor tudi defor- 
macije v razvoju samoupravnih socialističnih odnosov, je v predlogu ustave 
posebna pozornost posvečena varstvu samoupravljanja ter samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi in družbene lastnine. Pri reševanju takšnih nasprotij in pri 
varstvu samoupravljanja in družbene lastnine ima država še naprej določeno 
družbeno vlogo instrumenta delavskega razreda in vseh delovnih ljudi za 
uresničevanje njihovih interesov in teženj in je v tej svoji funkciji sestavni del 
družbenopolitičnega sistema, zasnovanega na samoupravljanju. Poleg splošnih 
določb o ustavnosti in zakonitosti, pravosodnem sistemu in ustavnem sodstvu 
ter o funkcijah in dejavnostih državnih organov so bile v predlog ustave 
uvrščene tudi nove institucije, kot so samoupravna sodišča in družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja, ki so sestavni del družbenega mehanizma za varstvo 
samoupravljanja, in samoupravnih odnosov. 

Ker so dosedanje izkušnje v delovanju našega družbenopolitičnega sistema 
pokazale pri izvajanju politike in izvajanju sprejetih predpisov ter splošnih 
aktov posamezne pomanjkljivosti, ureja predlog ustave takšen mehanizem od- 
nosov in odgovornosti v federaciji, s katerim naj bi zagotovili sporazumno in 
učinkovito izvajanje zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov, za katerih 
izvajanje so odgovorni zvezni organi, ter vnaša posamezna načela, v skladu s 
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katerimi je treba takšna razmerja urediti tudi v republikah in pokrajinah, s 
čimer naj bi postal celoten sistem učinkovitejši in funkcionalnejši. 

Glede na enotna načela družbenopolitičnega sistema, določena v predlogu 
ustave, zlasti pa še na naravo in značaj federacije ter način opravljanja njenih 
funkcij, je bilo potrebno opraviti nujno pomembne spremembe v zvezi z vo- 
litvami, organizacijo, s pristojnostmi in z načinom dela skupščine SFRJ v skladu 
z že opravljenimi ustavnimi spremembami iz leta 1971 in z na novo določe- 
nimi pravicami in dolžnostmi federacije, kakor tudi z načinom njihovega oprav- 
ljanja, pa tudi v zvezi z vlogo in odgovornostjo republik in pokrajin pri oprav- 
ljanju funkcij federacije, skupščina SFRJ s svojo strukturo in načinom delo- 
vanja ustrezno izraža SFRJ — zvezno državo kot državno skupnost prosto- 
voljno združenih narodov in njihovih socialističnih republik ter socialističnih 
avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine, ki sta v sestavi SR Srbije, uteme- 
ljene na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, 
in kot socialistično samoupravno demokratično skupnost delovnih ljudi in ob- 
čanov ter enakopravnih narodov in narodnosti. S tem v zvezi se izvajajo tudi 
posamezne nujne spremembe glede predsedstva SFRJ, zveznega izvršnega sveta 
in drugih organov v federaciji. 

IV. 

Predlog ustave nakazuje z novimi rešitvami v družbenoekonomskem in 
političnem sistemu temelje, da bo tudi pravni sistem postavljen na teh osnovah 
in da se bo nadalje izgrajeval na njih. 

Predlagane spremembe ustavnega sistema bodo še naprej temeljile na 
načelu, da je družbena lastnina negacija lastninske pravice. Da bi to načelo 
določili v institucionalnem smislu, je bilo treba nujno izhajati od treh temelj- 
nih predpostavk. Prvič, da je družbena lastnina izraz družbenoekonomskih 
odnosov, v katerih nihče nima absolutne pravice do družbenih sredstev, mar- 
več samo določen obseg pravic. Temeljni subjekt teh odnosov je združeni 
delavec, ki mora imeti posamezne pravice do družbenih sredstev. Poleg zdru- 
ženega delavca je drugi subjekt delovni človek kot uporabnik določenih družbe- 
nih sredstev. Ker sta tudi združeni delavec in delovni človek kot uporabnik v 
naših odnosih objektivno združena v temeljne organizacije združenega dela in 
interesne skupnosti, postajajo te organizacije pravni subjekt, vendar načelno 
z izvedenimi pravicami, ki izvirajo iz pravic delavcev oziroma uporabnikov. 

Predlog ustave določa pravioo do dela z družbenimi sredstvi kot temeljno 
pravico, ki si jo pridobi sleherni delavec s tem, ko se vključi v organizacijo 
združenega dela. To je potemtakem pravica, ki se razlikuje od ustavne pravice 
do dela, saj pripada ustavna pravica do dela slehernemu človeku v našem 
družbenoekonomskem in političnem sistemu kot pravica, da se pod enakimi 
pogoji vključi v združeno delo z združenimi sredstvi. Pravica do dela z družbe- 
nima sredstvi označuje razmerje združenega delavca do delovnih sredstev in 
sredstev za družbeno reprodukcijo in je pravni izraz samoupravnega sociali- 
stičnega produkcijskega odnosa. Ta pravica vsebuje pravico delavca, da dela 
v organizaciji združenega dela z določenimi družbenimi sredstvi, pravico do 
delitve dohodka iz: dela s temi sredstvi, pravioo do upravljanja delovnega 
procesa, do poslovanja in družbene reprodukcije in pravico do urejanja med- 
sebojnih sredstev, pravico do dela z družbenimi sredstvi potemtakem s prav- 
nega vidika odpravlja kakršnokoli mezdno razmerje. Iz te temeljne pravice, 
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ki jo ima sleherni združeni delavec, izhaja tudi pravica njegove temeljne orga- 
nizacije združenega dela, da razpolaga v tržnih razmerjih s produkti dela in 
posameznimi delovnimi sredstvi in da v imenu delavcev vstopa v obligacijska 
razmerja na podlagi te svoje pravice razpolaganja. 

Drugi pravni institut, ki je pomemben za družbenoekonomske odnose, je 
pravica delovnega človeka, ki jo ima kot uporabnik do družbenih sredstev, 
namenjenih družbenemu standardu in skupni porabi. Tudi na tem področju 
si sleherni združeni uporabnik pridobi po načelu vzajemnosti in solidarnosti 
pravico uporabljati družbena sredstva. Predlog ustave ne razčlenjuje natanč- 
neje teh institutov, vendar nakazuje temelje za njihovo zakonodajno razčlenje- 
vanje. Predlog ustave niti ne določa natančno pravic drugih subjektov na pod- 
ročju družbene lastnine, ker morajo biti te pravice za državne organe, družbeno- 
politične organizacije in druge možne subjekte. Iz predloga ustave pa jasno 
izhaja, da je treba v zakonodaji nujno ustanoviti te pravice in določiti njihovo 
vsebino. 

Tretji pomembni element pravnega sistema na področju družbene lastnine 
je enakopravnost vseh nosilcev pravic glede sredstev v družbeni lastnini. Iz 
tega izhaja, da je pomembna značilnost socialističnih odnosov v tem,, da sub- 
jekti pravic nenehno samostojno in enakopravno ur,ejajo svoja medsebojna raz- 
merja. Zato postavlja novi ustavni sistem samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje kot temelj določanja medsebojnih razmerij. Samoupravni 
sporazumi in družbeni dogovori pomenijo novo pravno kategorijo, ki temelji 
na enakopravnem sporazumevanju, ki pa nima značilnosti dosedanjih civilnih 
pravnih pogodb. 

Izraz doslednih samoupravnih odnosov in družbenoekonomskega položaja 
delovnih ljudi je tudi pravica samoorganiziranja. Ustavni sistem določa pravico 
samoorganiziranja delavcev v združenem delu delovnih ljudi v samoupravnih 
interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih ter pravico samoorganiziranja 
delovnih ljudi in občanov v družbene organizacije itd. Ker ustanavljajo sami 
delovni ljudje v svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih delegacije, 
prek katerih naj bi odločali o zadevah iz pristojnosti družbenopolitičnih skup- 
nosti, je pravica samoorganiziranja izražena tudi v delegatskem odnosu. Ustavni 
sistem ne določa le pravice samoorganiziranja, marveč tudi ustavno-pravno 
dolžnost, da se delovni ljudje organizirajo v temeljne organizacije združenega 
dela, v krajevne in interesne skupnosti in druge temeljne samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, kakor tudi dolžnost, da organizirajo delegacije v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da bi neposredno uresničevali 
svoje pravice, dolžnosti in odgovornosti in organizirano sodelovali pri oprav- 
ljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlog ustave ne določa le pravice kmetov in obrtnikov ter drugih delov- 
nih ljudi do osebnega dela z lastnimi sredstvi, marveč tudi posebno pravico 
združevanja tistih, ki delajo z osebnim delom z lastnimi sredstvi. Ustavni sistem 
prav tako zagotavlja tudi pravico kmetov in drugih delovnih ljudi, ki delajo 
z osebnimi sredstvi, do uporabe kreditov in drugih možnosti za razvijanje 
svoje dejavnosti. To zlasti velja za združevanje kmetov v zadruge in njihovo 
kooperacijo z organizacijami združenega dela, s čimer naj bi razvijali proizva- 
jalne sile v kmetijstvu. 

S tem hkrati nastaja ustavna podlaga za razvijanje novih prehodnih oblik 
preobrazbe skupne lastnine v družbeno lastnino in se uvajajo nove pravice za- 
sebnih kmetovalcev ter drugih ljudi, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost 
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z osebnim delom, ki pa izhajajo iz družbene lastnine tistih sredstev, ki jih 
uporabljajo in ki jih imajo zadruge oziroma s pogodbo ustanovljene organiza- 
cije združenega dela. 

S takšnimi temeljnimi instituti novega pravnega sistema morajo biti uskla- 
đene tudi tiste institucionalne pravne oblike in razmerja, s katerimi so določene 
pravice in dolžnosti državnih organov. Državni organi so v takšnem sistemu 
dosledneje izključeni s področja združenega dela in družbene reprodukcije. 
Natančneje in določneje pa je pri tem postavljena vloga, ki jo imajo državni 
organi pri razreševanju družbenih nasprotij in pri nadzorstvu nad ustavnostjo 
in zakonitostjo. 

V pravosodnem sistemu se ustvarja novi sistem sodstva, v katerem se 
enakopravno z rednimi sodišči kot dosedanjimi organi državne oblasti uvajajo 
tudi samoupravna sodišča kot organi, ki se na samoupravnih temeljih ustano- 
vijo zato, da bi razreševali sporne primere v družbi. Predlog ustave prav tako 
zagotavlja popolnejše varstvo samoupravljanja in družbene lastnine, v zvezi 
s tem pa se ustanavlja funkcija družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

B. Konkretne spremembe na posameznih področjih ustavnega sistema 

Uvodni del 

TEMELJNA NAČELA 

Pri določanju koncepta strukture in vsebine predloga ustave smo izhajali 
od načelnega stališča, da je treba v novem besedilu ustave kot uvodni del 
zadržati tista temeljna načela, ki imajo v bistvu enak značaj, kot so ga imela 
v ustavi iz leta 1963. Ta načela izražajo idejnopolitično podlago in cilje gra- 
ditve socialistične družbe na samoupravnih temeljih ter temeljne smeri in 
tendence njihovega nadaljnjega razvoja za osvoboditev dela in ustvarjanja 
komunistične družbe. Zato so ta načela formulirana tako, da so v skladu s 
takšnim njihovim značajem. Ta načela so sestavni del ustave in so namenjena 
kot podlaga in smer ne le za razlago določb njenega normativnega dela, temveč 
za razlago ustave in zakonov nasploh, pa tudi za delovanje vseh in vsakogar. 

Predlog ustave v bistvu izhaja od idejnopolitičnih temeljev in ciljev, izra- 
ženih v temeljnih načelih ustave iz leta 1963, ki so idejno in vsebinsko uskla- 
đena s spremembami v ustavnih amandmajih iz leta 1971 in s predlaganimi 
ustavnimi spremembami. Zaradi tega je bilo treba posamezne dele temeljnih 
načel izpopolniti tako, da bi le-ta tvorila ustreznejšo podlago za predlagane 
spremembe in da bi temeljna načela določili tudi na tistih posameznih pod- 
ročjih, ki doslej niso bila zajeta v uvodnem delu ustave. 

S predlogom ustave so poleg tega, da so ustrezneje formulirani posamezni 
oddelki in da so usklađeni s predlaganimi spremembami ustave in z ustavnimi 
amandmaji iz leta 1971, predlagane v temeljnih načelih v primerjavi z bese- 
dilom ustave iz leta 1963 tele pomembne spremembe: 

1. V preambuli sta ustrezneje poudarjena razredni značaj narodnoosvobo- 
dilne vojne in socialistične revolucije ter vloga delavskega razreda, kmetov in 
naprednih ljudi vseh narodov in narodnosti, združenih v narodnoosvobodilni 
vojni in v boju za odpravo starega družbenega reda in za ustvarjanje nove 
socialistične družbe. 
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V preambuli je zlasti poudarjeno, da se spremembe ustave, ki so bile pred- 
lagane, sprejmejo v obliki novega ustavnega besedila, ki tudi s temi spremem- 
bami zajema usklađene določbe ustave SFRJ in določbe ustavnih amandmajev 
od I do XLII. V skladu z novim konceptom ustave SFRJ je hkrati določeno, 
da sprejme novo besedilo ustave zvezna skupščina v soglasju s skupščinami 
republik in avtonomnih pokrajin, s čimer je poudarjeno, da pomeni ustava 
SFRJ dogovor vseh delovnih ljudi, narodov in narodnosti Jugoslavije in vseh 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Oddelek I 

Ta oddelek je usklađen s spremembami ustave, ki so bile predlagane, v 
njem pa je zlasti poudarjeno, da so se narodi Jugoslavije skupaj z narodnostmi, 
s katerimi živijo, zedinili v zvezno republiko svobodnih in enakopravnih naro- 
dov in narodnosti in da so ustvarili federativno socialistično skupnost delovnih 
ljudi —- Socialistično federativno republiko Jugoslavijo-, njene pomembne zna- 
čilnosti, ki jih ima kot državna skupnost enakopravnih narodov in narodnosti 
in njihovih republik ter avtonomnih pokrajin in kot socialistična demokratična 
skupnost delovnih ljudi, pa so poudarjene v 1. členu predloga ustave. 

V zvezi z načelom, da uresničujejo delovni ljudje, narodi in narodnosti 
svoje suverene pravice v republikah in pokrajinah v skladu z ustavnimi pra- 
vicami pokrajin, v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pa le tedaj, 
kadar je to v skupnem interesu določeno z ustavo SFRJ, je postavljeno načelo, 
da določajo delovni ljudje, narodi in narodnosti v federaciji po načelih spo- 
razumevanja republik in avtonomnih pokrajin in po načelih solidarnosti in 
vzajemnosti ter enakopravne udeležbe republik in avtonomnih pokrajin v orga- 
nih federacije, v skladu z ustavo ter po načelu odgovornosti republik in avto- 
nomnih pokrajin za lastni razvoj in razvoj socialistične skupnosti kot celote. 

Oddelek II 

Začetno uvodno načelo tega oddelka o socialistični družbeni ureditvi, ki 
temelji na odnosih med ljudmi kot svobodnimi in enakopravnimi proizvajalci 
in ustvarjalci, katerih delo je izključno namenjeno za zadovoljevanje njihovih 
osebnih in skupnih potreb, je dopolnjeno s tem, da določa, da temelji sociali- 
stična družbena ureditev Jugoslavije na oblasti delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi. Načelna opredelitev socialistične družbene ureditve je vsebin- 
sko popolneje izražena s tem, ker poudarja, da ustvarja podlago teh odnosov 
med ljudmi družbenoekonomski položaj delovnega človeka, ki mu zagotavlja, 
da s tem, ko dela s sredstvi v družbeni lastnini, in s tem, ko neposredno in v 
združenem delu z drugimi delovnimi ljudmi enakopravno odloča o vseh opra- 
vilih družbene reprodukcije v pogojih, v odnosih medsebojne odvisnosti, od- 
govornosti in solidarnosti uresničuje svoj osebni materialni in moralni interes 
in pravico do rezultatov svojega tekočega in minulega dela in do pridobitev 
splošnega materialnega in družbenega napredka, da bo na tej podlagi čim popol- 
neje zadovoljeval svoje osebne in družbene potrebe ter razvijal svoje delovne 
in druge ustvarjalne sposobnosti. Z uvrstitvijo teh načel so izražena delavsko- 
razredna podlaga socialistične družbene ureditve Jugoslavije ter popolnejši 
položaj delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in njihova odločilna vloga 
pri opravljanju funkcij oblasti in upravljanju drugih družbenih zadev. 
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V tem oddelku so poleg-tega zboljšane in ustrezneje ter bolj načelno po- 
udarjene tudi dosedanje posamezne formulacije o nedotakljivi osnovi položaja 
in vloge človeka v družbenoekonomskih odnosih in v političnem sistemu. 

Oddelek III 

V tem oddelku so določena temeljna načela socialističnih in družbeno- 
ekonomskih odnosov, poleg tega pa je pomembno dopolnjen in izpopolnjen v 
skladu z intencijami, ki so bile predlagane z ustavnimi spremembami in z 
ustavnimi amandmaji od XXI do XXII. V njem je predvsem opredeljeno bistvo 
družbene lastnine. Sedanje določbe temeljnih načel o pomembnih značilnostih 
družbene lastnine so bile dopolnjene v dveh smereh. Zlasti je poudarjeno, da 
združeni delovni ljudje v lastnem interesu, pa tudi interesu delavskega raz- 
reda in socialistične družbe nasploh, neposredno upravljajo produkcijska sred- 
stva, vštevši sredstva za razširjeno reprodukcijo, ter da s tem opravljajo druž- 
beno funkcijo. Kot pomembno načelo je tukaj poudarjeno, da se z družbeno 
lastnino zagotavlja vsakomur, da bo pod enakimi pogoji vključen v združeno 
delo z družbenimi sredstvi in da s tem, ko uresničuje pravico do dela z družbe- 
nimi sredstvi, ustvarja na podlagi svojega dela dohodek za zadovoljevanje 
osebnih in skupnih potreb. 

Zlasti je poudarjeno načelo, da odločajo o delitvi dohodka v skladu z nače- 
lom delitve po delu delavci, ki ustvarjajo ta dohodek, v skladu z medsebojno 
odgovornostjo in solidarnostjo in v skladu z družbeno določenimi merili za 
pridobivanje dohodka, ki se predvsem določijo s samoupravnimi sporazumi. 

V tem oddelku so bile opravljene tudi tele pomembnejše dopolnitve: 
a) določeno je načelo, da je temeljna organizacija združenega dela temelj 

vseh oblik združevanja dela in sredstev družbene reprodukcije ter temelj samo- 
upravne integracije združenega dela in temeljna oblika združenega dela, v ka- 
terem uresničujejo delavci svoje, z ustavo zagotovljene neodtujljive pravice; 

b) poudarjeno je, da uresničujejo delavci rezultate svojega skupnega dela 
v razmerah socialistične blagovne proizvodnje kot vrednost na trgu, vendar 
je hkrati natančneje opredeljen značaj blagovne proizvodnje in trga v sociali- 
stičnih družbenoekonomskih odnosih s tem, da je v predlogu poudarjeno, da 
delavci z neposrednim povezovanjem, s samoupravnim sporazumevanjem in z 
družbenim dogovarjanjem svojih organizacij združenega dela ter drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti uresničujejo integracijo družbenega dela in 
s tem premagujejo stihijsko delovanje trga; 

c) v ustavo je vgrajeno načelo, da sta denarni in kreditni sistem sestavni 
del odnosov v družbeni reprodukciji, utemeljenih na samoupravljanju delavcev 
v združenem delu z družbenimi sredstvi, in da je celotni dohodek, dosežen v 
teh odnosih, neodtujljiv del dohodka temeljnih organizacij združenega dela; 

d) določeno je načelo, s katerim so delavcem v proizvodnji pri urejanju 
medsebojnih odnosov na področju proizvodnje, prometa in financ kot delov 
enotnega procesa družbene reprodukcije zagotovljene pravice, da odločajo v 
vseh teh odnosih o rezultatih lastnega, tekočega in minulega dela; 

e) poudarjeno je načelo, da delavci in drugi delovni ljudje v proizvodnji in 
drugih dejavnostih zagotavljajo svoje osebne in skupne potrebe in interese na 
področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva ter drugih negospodarskih 
dejavnosti kot delih enotnega procesa družbenega dela s prosto menjavo dela 
z delom delavcev v organizacijah združenega dela na teh področjih. 
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Hkrati so postavljena temeljna načela za ustanavljanje in organiziranje 
samoupravnih interesnih skupnosti kot enega temeljnih institucionalnih okvi- 
rov proste menjave dela, po načelih solidarnosti in vzajemnosti, in je poudar- 
jeno, da se s takšnimi odnosi zagotavlja delavcem v teh dejavnostih enak druž- 
benoekonomski položaj, kot ga imajo tudi drugi delavci v združenem delu; 

f) določeno je, da imajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, na podlagi svojega dela 
načelno enak družbenoekonomski položaj in v bistvu enake pravice in obvez- 
nosti, kot jih imajo delavci v organizacijah združenega dela; 

g) poleg tega, da je v predlogu opozorjeno na temeljno smer nadaljnjega 
razvijanja socialističnih odnosov v kmetijstvu prek združevanja kmetov z orga- 
nizacijami združenega dela in sodelovanja z njimi na podlagi prostovoljnosti 
in enakopravnosti, je zlasti poudarjeno, da socialistična družbena skupnost pod- 
pira prizadevanja kmetov pri dviganju produktivnosti njihovega dela ter pri 
njihovem svobodnem združevanju v zadruge in druge oblike združevanja dela, 
z zboljšanjem možnosti za njihovo dek» in življenje; 

h) določeno je načelo, da so nosilci družbenega planiranja delavci v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela in delovni ljudje v interesnih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skup- 
nostih ter da s planiranjem in programiranjem svojega dela in razvoja uskla- 
jujejo odnose v družbeni reprodukciji in usmerjajo razvoj družbene proizvodnje 
in družbenih dejavnosti s svojimi, na samoupravni podlagi določenimi skupnimi 
interesi in cilji. 

Oddelek IV 

V njem je popolneje in ustrezneje poudarjen razredni značaj državne 
oblasti in je določeno načelo, da pripada vsa oblast v SFRJ delavskemu razredu 
v povezanosti z vsemi delovnimi ljudmi mest in vasi. Razredno bistvo in vloga 
države je zlasti poudarjena s tem, ko je v predlogu določeno, da razvijajo 
delavski razred in vsi delovni ljudje zato, da bi zgradili družbo kot svobod no 
skupnost proizvajalcev, socialistično samoupravno demokracijo kot posebno 
obliko diktature proletariata. Pri tem je zlasti poudarjeno to, da sta razredno 
bistvo državne oblasti in razvijanje socialistične samoupravne demokracije 
poleg drugega zagotovljena z revolucionarno odpravo in z ustavno prepovedjo 
katerekoli oblike družbenoekonomskih in političnih odnosov ter organizacij, ute- 
meljenih na razrednem izkoriščanju in lastninskem monopolu, in s prepovedjo 
kakršnegakoli političnega delovanja, usmerjenega k vzpostavljanju takšnih 
odnosov, na podlagi sistema samoupravljanja in delegatskega sistema, s katerim 
se uresničuje pri opravljanju funkcij oblasti in pri upravljanju drugih družbe- 
nih zadev odločujoča vloga' delavcev in vseh delovnih ljudi. 

Novost je v tem, ker je kot eden pomembnih temeljev političnega sistema 
poudarjen delegatski princip. Ta princip ima vsesplošni značaj in je z njim 
zagotovljeno, da delovni ljudje odločajo pri opravljanju funkcij oblasti in da 
upravljajo družbene zadeve tako, da so organizirani v temeljnih organizacijah 
združenega dela in v drugih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, kakor tudi prek delegatov v organih upravljanja samoupravnih organizacij 
in skupnosti in v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti ter v drugih organih 
samoupravlj an j a. 
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Ta oddelek je bil tudi dopolnjen z novim načelom o svobodnem in enako- 
pravnem samoupravnem urejanju medsebojnih odnosov delovnih ljudi in z 
usklajevanjem njihovih skupnih interesov, s samoupravnim sporazumevanjem in 
z družbenim dogovarjanjem, kakor tudi z načelom o uresničevanju samoupravne 
ter družbene kontrole nad opravljanjem samoupravnih in drugih javnih ter 
družbenih funkcij, o družbeni samozaščiti, o vlogi družbenopolitičnih organi- 
zacij in o svobodi združevanja delovnih ljudi in občanov v družbene organi- 
zacije in društva. Hkrati je določeno načelo, da je protiustavno kakršnokoli 
združevanje, organiziranje in delovanje, ki je naperjeno zoper samoupravno 
socialistično družbeno ureditev. 

Da bi bili delovni ljudje in vse organizirane socialistične sile čim popolneje 
udeleženi pri uresničevanju funkcij in pri upravljanju drugih družbenih zadev, 
je bil ta oddelek dopolnjen z načelom, po katerem so organi družbenopolitične 
skupnosti dolžni sodelovati z družbenopolitičnimi organizacijami ter obravna- 
vati njihove pobude, mnenja in predloge in da morajo o njih zavzemati 
stališča. 

O ddelek V 

Ta oddelek je nov, z njimi pa je določena ustavno-pravna podlaga, od ka- 
tere izhaja predlog ustave pri tem, ko določa svobodo, pravice in dolžnosti 
človeka in občana ter temelje socialističnega sistema in cilje politike na pod- 
ročju izobraževanja, znanosti, kulture in umetnosti, socialne politike in varstva 
človekovega okolja. V skladu s predlogi iz javne razprave je bil uvrščen 
novi odstavek, s katerim je določeno, da temelji sistem vzgoje in izobraževanja 
na pridobitvah sodobne znanosti in zlasti marksizma kot temeljih znanstve- 
nega socializma in da je namenjen usposabljanju delovnih ljudi za delo ter 
samoupravljanje in vzgojo v duhu pridobitev socialistične revolucije, sociali- 
stične etike, samoupravnega demokratizma, socialističnega patriotizma, bratstva 
in enotnosti ter enakopravnosti narodov in narodnosti in socialističnega interna- 
cionalizma. Opredelitev teh temeljev v temeljnih načelih ima poseben pomen 
glede na to, da bodo ta področja družbenih odnosov širše in popolneje urejena 
v republiških ustavah in ustavnih zakonih avtonomnih pokrajin. 

V oddelek V je bil na podlagi predlogov iz javne razprave uvrščen novi 
odstavek o tem, da zagotavlja socialistična družba materialne in druge pogoje 
za uveljavljanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, s 
katerimi je zagotovljena njihova socialna varnost. 

Oddelek VI 

Oddelek VI temeljnih načel je nov, v njem pa so določena temeljna idejno- 
politična stališča naše družbe o obrambi države ter cilji njene nadaljnje gra- 
ditve. 

V teh načelih je poudarjeno naše znano stališče do agresije in vojne ter 
opredelitev za politiko miru, hkrati pa je tudi poudarjena trdna odločenost 
vseh delovnih ljudi ter občanov in narodov Jugoslavije, da se bodo uprli 
kakršnikoli morebitni agresiji na našo državo. Pri tem je zlasti poudarjena 
opredelitev naše družbe za splošno narodno obrambo, ki je oblika in vsebina 
obrambne organiziranosti naše družbene skupnosti, v okviru katere je oborožen 
boj odločilna oblika upiranja agresiji. Poudarjena je vloga vseh družbenih 
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subjektov pri organiziranju, pripravljanju in sodelovanju v splošni narodni 
obrambi, kakor tudi enotnost sistema obrambe države in načelo, da tvorijo 
oborožene sile SFRJ kot nosilec oboroženega boja z njimi enotno celoto. 

Oddelek VII 

Za popolnejšo določitev načela politike Socialistične federativne republike 
Jugoslavije v mednarodnih odnosih so bile v oddelku VII temeljnih načel 
opravljene dopolnitve v tem smislu, da se SFRJ zavzema za premagovanje 
razdelitve sveta na bloke, za spoštovanje pravic narodnostnih manjšin ter spo- 
štovanje in uresničevanje nacionalnih in demokratičnih pravic tistih delov 
narodov Jugoslavije, ki živijo v drugih državah, ter da se zavzema za spošto- 
vanje splošno sprejetih norm mednarodnega prava. 

Oddelek VIII 

V njem so zlasti določeni položaj, vloga in odgovornost Zveze komunistov, 
SZDL Jugoslavije in sindikatov v našem družbenoekonomskem in političnem 
sistemu. 

Položaj in vloga Zveze komunistov sta v bistvu določena tako, kot v 
ustavi iz leta 1963, s tem, da je ustrezneje poudarjena njena vloga, in sicer ne 
le vloga gonilne sile ter organizatorja narodnoosvobodilnega boja in socialistične 
revolucije1, marveč tudi vloga zavestnega nosilca teženj in interesov delavskega 
razreda ter vodilne idejne in politične sile delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi pri graditvi socializma in pri uresničevanju solidarnosti delovnih ljudi, 
kakor tudi pri uresničevanju bratstva in enotnosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije. 

Pri določanju vloge SZDLJ je zlasti poudarjeno to, da v njej uresničujejo 
delovni ljudje in občani, družbenopolitične organizacije in vse organizirane 
socialistične sile na čelu z Zvezo komunistov Jugoslavije politično in akcijsko 
enotnost socialističnih sil pri usmerjanju družbenega razvoja na podlagi oblasti 
in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Novost je tudi v 
tem, da so določene funkcije in odgovornosti socialistične zveze pri delovanju 
delegatskega sistema, zlasti še pri določanju skupnih programov družbene 
aktivnosti in družbenih meril za volitev delegacij v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, pri zagotavljanju demokratičnega predlaganja 
in določanja kandidatov za člane delegacij in za delegate v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti ter kandidatov za opravljanje samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij, kakor tudi na področju izpopolnjevanja kadrov in 
kadrovske politike. 

V skladu s predlaganimi spremembami sta bila prav tako popolneje dolo- 
čena ustavni položaj in vloga sindikatov kot največje organizacije delavskega 
razreda pri uresničevanju socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov ter pri nastajanju pogojev, v katerih ima samoupravno organizirani 
delavski razred odločujočo vlogo v družbeni reprodukciji in v političnem 
življenju nasploh. 

Vloga sindikata je zlasti poudarjena v procesu samoupravnega sporazume- 
vanja in družbenega dogovarjanja, kot tudi pri dajanju pobud in predlogov 
organom upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti ter skupščinam 
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družbenopolitičnih skupnosti in drugim državnim ter družbenim organom pri 
tem, ko rešujejo vprašanja, ki se nanašajo na materialni in družbeni položaj 
delavskega razreda. 

Prvi del 

SOCIALISTIČNA FEDERATIVNA REPUBLIKA 
JUGOSLAVIJA 

(1. do 9. člen) 

V prvem delu je splošna definicija Socialistične federativne republike 
Jugoslavije ter socialističnih' republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 
Določbe tega dela predloga ustave ustrezajo zadevnim določbam ustave SFRJ 
iz leta 1963 in ustavnih amandmajev iz leta 1971. Predlog ustave ostaja glede 
definicije in strukture Socialistične federativne republike Jugoslavije in de- 
finicij socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin pri rešit- 
vah iz 1. do 4. točke ustavnega amandmaja XX. Za popolnejše izražanje raz- 
rednega značaja avtonomne pokrajine pa je njena definicija dopolnjena z 
elementom, da je avtonomna pokrajina socialistična samoupravna skupnost, ki 
temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi (4. člen). 

Veljavne določbe ustave SFRJ so dopolnjene tako, da je določeno, da se 
meja Socialistične federativne republike Jugoslavije ne sme spreminjati brez 
soglasja vseh republik in avtonomnih pokrajin ter da se meja med republikami 
sme spremeniti samo po njihovem sporazumu, če pa gre za mejo avtonomne 
pokrajine — pa tudi z njenim soglasjem (5. člen). Takšna rešitev ustreza z 
ustavo določenemu položaju in odnosom federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Ker v ustavi SFRJ ni bilo določeno, kakšne barve je trak v grbu SFRJ, s 
katerim je povezano klasje, je bilo v skladu z barvo, ki je bila prvič predlagana 
za ta trak (leta 1944), določeno in v predlog ustave SFRJ zapisano, da je ta 
trak moder (6. člen). 

Nova je tudi določba, da ima SFRJ himno. Himna se določi z zveznim 
zakonom. 

Drugi del 

DRUŽBE NA UREDITEV 

I. poglavje 

DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

(10. do 87. člen) 

Določbe o družbenoekonomski ureditvi v bistvu ustrezajo določbam II. 
poglavja ustave SFRJ iz leta 1963 in določbam ustavnih amandmajev XXI, 
XXII in XXIV iz leta 1971. Skupaj s spremembami in dopolnitvami, ki so sedaj 
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predlagane, določajo te določbe temelje družbenoekonomske ureditve. Sistema- 
tizirane SO' v enajstih posebnih razdelkih, in sicer: o položaju človeka v združe- 
nem delu in o družbeni lastnini; o združevanju dela in sredstev družbene 
reprodukcije; o samoupravnih interesnih skupnostih; o sredstvih družbeno- 
političnih organizacij in drugih družbenih organizacij; o družbenoekonomskem 
položaju in združevanju kmetov; o samostojnem osebnem delu s sredstvi, ki 
so lastnina občanov; o družbenem načrtovanju; o družbenem sistemu informi- 
ranja; o družbenem knjigovodstvu, evidenci in statistiki; o lastniškopravnih 
razmerjih; o dobrinah splošnega pomena ter o varstvu in zboljševanju člove- 
kovega okolja. 

Določbe ustavnih amandmajev XXI, XXII in XXIV, razen tistih, ki so 
zaradi svojega načelnega značaja v uvodnem delu — v temeljnih načelih, so 
prevzete v ustrezne določbe tega poglavja, s tem da so najpogosteje dane z 
manjšimi spremembami in dopolnitvami, ki so potrebne zaradi večje jasnosti, 
samo v nekaterih primerih, recimo pri določbah o družbeni lastnini, o> organi- 
zacijah, ki se ukvarjajo z zavarovalnimi zadevami, o samoupravnih interesnih 
skupnostih, o kmetih in o družbenem načrtovanju, pa so bistveneje razširjene 
z novimi določbami, ki natančneje razčlenjujejo in konkretizirajo vsebino določb 
ustreznih ustavnih amandmajev iz leta 1971. Veljavne določbe iz II. poglavja 
ustave iz leta 1963 so najpogosteje precej spremenjene, dosledneje so usklađene 
z določbami ustavnih amandmajev iz leta 1971 in dopolnjene z vrsto določb, 
ki ustrezajo novim odnosom, vzpostavljenim s temi amandmaji. To se nanaša 
predvsem na določbe o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije, 
pa tudi na številne druge določbe, kot so- določbe o položaju delavcev, ki delajo 
v delovnih skupnostih, ki niso organizirane kot organizacije združenega dela, 
o organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, itd. 

1. Položaj človeka v združenem delu in. družbena lastnina (10. do 33. člen) 

V razdelku o položaju človeka v združenem delu in družbeni lastnini ustre- 
zajo uvodne deločbe o temeljih socialistične družbenoekonomske ureditve in 
o delu kot temelju materialnega in družbenega položaja človeka uvodnim 
določbam o istih odnosih v II. poglavju ustave SFRJ iz leta 1963, le da so ne- 
koliko spremenjene in dopolnjene. Tako je na primer prejšnja formulacija 
o samoupravljanju delovnih ljudi v delovni organizaciji in družbeni skupnosti, 
ki je eden temeljev socialistične družbenoekonomske ureditve v SFRJ, nado- 
meščena z novo formulacijo o samoupravljanju delavcev v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela ter v družbeni reprodukciji v celoti, kar ustrez- 
neje izraža družbenoekonomski položaj delavca v združenem delu, in sicer 
tako, kot je bil kot temelj socialističnih samoupravnih odnosov vpeljan z ustav- 
nimi amandmaji iz leta 1971. Prav tako je prejšnja določba, da delo in rezultat 
dela določajo materialni in družbeni položaj človeka, dopolnjena s tem, da delo 
in rezultati dela določajo ta položaj na podlagi enakih pravic in odgovornosti, 
da bi se tako določneje izrazilo, da se razmerja v delu kot družbenemu delu 
ter pri razpolaganju z rezultati dela kot rezultati družbenega dela vzpostavijo 
na podlagi enakopravnosti in enake odgovornosti, kar pa je tudi v drugih 
določbah o ustreznih razmerjih posebej poudarjeno in naprej razčlenjeno-. Poleg 
tega je dana tudi nova določba, da ne sme nihče na kakršenkoli način onemo- 
gočiti ali omejevati delavca, da bi enakopravno z drugimi delavci odločal o svo- 
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jem delu ter o pogojih in rezultatih svojega dela, s čimer je jasno poudarjeno, 
da je sleherno takšno onemogočanje ali omejevanje protiustavno. 

Določbe o družbeni lastnini so precej razširjene in dane v dveh posebnih 
členih. V prvem členu je naveden celoten sklad stvari in drugih vrednosti 
v družbeni lastnini, med katerimi so posebej navedeni proizvodi združenega 
dela in dohodek, dosežen z združenim delom, da bi se tako izključila možnost 
skupinskolastninskega ali kakršnegakoli podobnega razmerja do njih in dala 
podlaga za odgovornost delavcev v vsakem delu združenega dela za razpola- 
ganje s proizvodi, ki jih ustvarjajo, oziroma za razpolaganje s proizvodi, ki jih 
ustvarjajo, oziroma za razpolaganje z dohodkom, ki ga kot rezultat skupnega 
dela in skupnega družbenega dela dosežejo v svojih organizacijah združenega 
dela. Dana je tudi nova določba, da si do družbenih sredstev, ki so pogoj za delo 
v temeljnih organizacijah združenega dela ali materialna osnova dejavnosti 
samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ali drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, ni mogoče pridobiti lastninske pra- 
vice, da bi bilo tudi tukaj (kjer se govori o stvareh v družbeni lastnini) poudar- 
jeno-, da se s sredstvi, ki so pogoj za delo oziroma kakršnakoli druga materialna 
osnova samoupravnih organizacij in skupnosti, ne more vzpostaviti mezdno 
razmerje ali kakršnokoli pravnolastninsko razmerje, ki bi zanikalo samouprav- 
no odločanje o teh sredstvih kot družbenih sredstvih. Specifičen družbeni 
značaj sredstev v družbeni lastnini je poudarjen tudi v novi določbi, v kateri 
je rečeno, da se družbena sredstva ne smejo uporabljati kot podlaga za prila- 
ščanje tujega preseženega dela niti ne tako, da bi omogočala takšno prilaščanje, 
kar ima poseben pomen v zvezi z možnostjo, da se ta sredstva dajejo v promet 
tudi v funkciji delovnih pogojev, bodisi v združenem delu s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, ker se v skladu s to določbo tudi v tej funkciji ne smejo 
uporabljati kot privatni kapital. 

V posebnem členu je definirana temeljna pravica delavcev do sredstev za 
proizvodnjo oziroma do drugih sredstev združenega dela v družbeni lastnini. 
Poudarjeno je, da ima delavec v združenem delu pravico dela z družbenimi 
sredstvi in sicer kot neodtujljivo pravico, da dela s temi sredstva za zadovolje- 
vanje svojih osebnih in družbenih potreb in da kot svoboden in enakopraven 
z drugimi delavci v združenem delu upravlja s svojim delom ter pogoji in 
rezultati svojega dela, s čimer je poudarjeno, da se s takšnim odnosom do 
sredstev v družbeni lastnini vzpostavlja neposreden odnos delavca do teh 
sredstev, ki so pogoj za njegovo delo, in na tej podlagi izključuje tako delo 
za tuj račun kot tudi delo pod tujo komando. Pravica dela z družbenimi sredstvi, 
ki je tako določena, je temeljna pravica v sistemu socialističnih samoupravnih 
odnosov, v katerem se pravno izraža nov družbenoekonomski položaj človeka, 
iz katerega se izvajajo tudi vse druge pravice delavca in njegove organizacije 
združenega dela, ki jih ima ta v tem sistemu. 

V naslednjih dveh členih je razčlenjen odnos delavca do družbenih sredstev 
in rezultatov dela v združenem delu. Slehernemu delavcu v združenem delu 
je predvsem zajamčeno, da pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi 
v temeljni organizaciji združenega dela, v kateri dela, in v vseh drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev skupaj in enakopravno z drugimi delavci 
odloča o delu in poslovanju organizacije združenega dela ter o zadevah in 
sredstvih v celoti odnosov družbene reprodukcije, da ureja medsebojna razmerja 
pri delu, odloča o dohodku, ki ga doseže v različnih oblikah združevanja dela 
in sredstev, in si pridobiva osebni dohodek. V istem členu je določena temeljna 
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organizacija združenega dela kot temeljna oblika združenega dela, v kateri 
delavci neposredno in enakopravno uresničujejo vse svoje družbenoekonomske 
in druge samoupravne pravice ter odločajo o drugih vprašanjih svojega družr- 
benoekonomskega položaja. V naslednjem členu je določeno, da so delavci v 
združenem delu pri uresničevanju pravice dela z družbnimi sredstvi vzajemno 
odgovorni, da v svojem in splošnem interesu uporabljajo ta sredstva družbeno 
in ekonomsko smotrno in da jih kot materialno osnovo svojega in celotnega 
družbenega dela nenehno obnavljajo, povečujejo in zboljšujejo, da svoje 
delovne obveznosti izpolnjujejo ter da si pri uresničevanju te pravice ne mo- 
rejo pridobivati materialnih koristi in drugih prednosti, ki ne temeljijo na 
njihovem delu. S tem so poleg omenjene pravice dela z družbenimi sredstvi 
v celoti dani osnovni odnosi delavca do sredstev za proizvodnjo oziroma drugih 
sredstev združenega dela v družbeni lastnini, ki pa v bistvu določajo tudi 
družbeni značaj celote odnosov, značilnih za družbenoekonomsko ureditev v 
SFRJ. 

V drugih določbah tega razdelka so prevzete ustrezne določbe ustavnih 
amandmajev XXI in XXII, pri čemer so nekatere izmed njih nekoliko spreme- 
njene ali dopolnjene, da bi bil tako jasneje izražen njihov smisel, nekatere do- 
ločbe pa so sedaj drugače razvrščene ali včasih drugače oblikovane, da bi se 
lahko ustrezneje vključile v ustavno besedilo ali da bi se izognili nepotrebnim 
ponavljanjem ipd. 

Tako so z ustreznimi preformulacijami prevzete določbe amandmaja XXI, 
ki se nanašajo na družbenoekonomski položaj delavcev v družbenih dejav- 
nostih, s tem, da je poleg drugih dejavnosti (izobraževanje, znanost, kultura, 
zdravstvo) izrecno navedena tudi dejavnost socialnega varstva in dodano, da 
delavci v teh dejavnostih svobodno menjavo svojega dela uresničujejo nepo- 
sredno z delovnimi ljudmi, katerih potrebe in interese zadovoljujejo, in po 
njihovih organizacijah združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih 
oziroma v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ter da si na načelih 
svobodne menjave dela pridobivajo dohodek tudi delavci organizacij združe- 
nega dela drugih dejavnosti, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ne srne 
biti osnova za usklajevanje dela in potreb niti osnova za vrednotenje rezulta- 
tov dela (kot na primer: na področju komunalnih dejavnosti, energetike, vod- 
nega gospodarstva, prometa ipd.). 

V določbi o dohodku organizacij združenega dela, ki je že v amandmaju 
XXI označen kot rezultat skupnega dela delavcev v organizaciji, ki ga ustvarja, 
in skupnega družbenega dela, je dodano, da delavci odločajo o dohodku v te- 
meljni organizaciji združenega dela v skladu s svojimi ustavnimi pravicami in 
odgovornostmi do drugih delavcev v združenem delu in do družbene skupnosti 
v celoti, kar popolneje opredeljuje odnos delavcev do doseženega dohodka. 

Določba o dohodku,_ ki ga temeljne organizacije združenega dela skupaj 
dosežejo z združevanjem dela in sredstev, je prevzeta v nekoliko spremenjeni 
obliki (izpuščen je izraz: »pripada« ipd.), ki ne spreminja dejanskega smisla 
prejšnje formulacije. Dodano je, da se merila za določanje prispevka posamez- 
nih temeljnih organizacij k skupaj doseženemu dohodku določajo s samouprav- 
nim sporazumom. Ker se dohodek bodisi kot dohodek, ki ga doseže določena 
temeljna organizacija, bodisi kot dohodek, ki ga skupaj doseže več temeljnih 
organizacij z združevanjem dela in sredstev, dosega tudi v izrednih razmerah 
oziroma kot rezultat dela v izredno ugodnih naravnih razmerah ali kot rezultat 
izrednih ugodnosti na trgu ali drugih izrednih ugodnosti za pridobivanje do- 
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hodka, je vstavljena nova določba, po kateri se takšen del dohodka uporablja 
v skladu s samoupravnim sporazumom in zakonom za razvoj organizacije, v 
kateri je dosežen (ne le kot dohodek temeljne organizacije, v kateri je več 
temeljnih organizacij) ali za razvoj materialne osnove združenega dela v 
občini in republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Pri določanju namenov, na katere se razporeja dohodek v temljnih organi- 
zacijah združenega dela, so dodane tudi rezerve kot v vseh razmerah nujen 
element razporejanja družbenega proizvoda za posebne namene, pri določanju 
osnove za razporejanje dela dohodka za osebno in skupno rabo delavcev pa je 
v skladu s stališčem do minulega dela; ki je bilo izraženo že v ustavnih amand- 
majih iz leta 1971, dodano, da se kot prispevek, ki so ga dali delavci v temeljni 
organizaciji k uspehu in razvoju organizacije, šteje tudi prispevek, ki so ga dali 
z vlaganjem družbenih sredstev kot minulega dela delavcev; s tem je določneje 
podao pojem minulega dela in onemogočena enostranska strnitev tega pojma na 
delovno dobo ipd. 

Določba, s katero je vsakemu delavcu zajamčen osebni dohodek, je do- 
polnjena tako, da se poleg načela delitve po delu poudarja tudi rast storilnosti 
njegovega in skupnega družbenega dela ter načelo solidarnosti delavcev v 
združenem delu, da bi se s tem določneje opozorilo na to, da morajo v združenem 
delu s sredstvi v družbeni lastnini tudi te okoliščine opredeljevati velikost oseb- 
nih dohodkov delavcev. Ta določba je dopolnjena tudi tako, da je rečeno, da 
pripada delavcu osebni dohodek ne le za zadovoljevanje svojih osebnih potreb, 
temveč tudi za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb. S tem se 
kvalitetno spreminja pojem osebnega dohodka. Po tej določbi naj bi osebni 
dohodek ne zajemal samo t. i. neto osebni dohodek, temveč tudi vsa sredstva, 
ki jih delavci izločajo za potrebe skupne in splošne družbene porabe (t. i. bruto 
oisebni dohodek). Z vključevanjem tega dela dohodka v osebni dohodek je vsa- 
kemu posameznemu delavcu omogočeno, da odloča o ustreznih sredstvih skup- 
ne in splošne družbene porabe kot o delu svojega osebnega dohodka, kadar 
gre za skupno porabo bodisi v sami organizaciji, v kateri dela, bodisi v 
samoupravni interesni skupnosti, in kadar gre za splošno družbeno porabo v 
družbenopolitični skupnosti ali drugi samoupravni organizaciji in skupnosti, 
v kateri uresničuje ustrezno porabo ali določene pravice, ki se štejejo za ele- 
ment te porabe in do katere ima osebno tudi ustrezne obveznosti. Domneva 
te določbe je, da se osebni dohodek oblikuje neposredno z delitvijo ustreznega 
dela dohodka temeljne organizacije na posamezne delavce, ne pa da se izraču- 
na kot izpeljana kategorija z dodajanjem, različnih prispevkov in davkov na 
t. i. neto osebni dohodek. Z drugimi besedami, vsak delavec mora kot osebni 
dohodek dobiti ustrezen del skupnih sredstev, ki pripadajo delavcem na podlagi 
dela v njihovo osebno last, združevanje dela teh sredstev v različne sklade 
skupne porabe in plačevanje različnih davkov za splošno družbeno porabo, 
kadar gre obveznost tega plačevanja v breme delavcev, pa se šteje za združe- 
vanje dela njihovega osebnega dohodka oziroma plačevanje obveznosti iz oseb- 
nega dohodka neodvisno od tega, ali bo to združevanje oziroma plačevanje 
še naprej potekalo formalno kot odbijanje ob izplačilu osebnih dohodkov 
ali pa bodo v ustrezne sklade in proračune vplačevale temeljne organizacije 
ali pa saim delavec neposredno. 

Določba o temeljih in merilih razporejanja dohodka in delitvi sredstev 
za osebne dohodke je razširjena tako, da je dodano, da delavci ene temelj- 
ne organizacije določajo z delavci drugih organizacij skupne temelje in merila, 
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nekoliko pa je spremenjena tudi prejšnja formulacija, vendar tako, da je samo 
poenostavljena in jasnejša, ni pa spremenjen njen smisel. 

Določba o osebnem dohodku, zajamčenem vsakemu delavcu v združenem 
delu z družbenimi sredstvi, in o drugih pravicah iz dela, ki zagotavljajo njegovo 
materialno in socialno varnost; je prevzeta v celoti, izpuščena je le beseda: 
»stabilnost«. 

Določbi o možnosti, da se z zakonom začasno omeji razpolaganje z delom 
sredstev za družbeno reprodukcijo ali določi obveznost združevanja dela teh 
sredstev, je dodana nova določba, po kateri se z obveznim združevanjem dela 
sredstev za družbeno reprodukcijo ne morejo trajno odvzeti pravice delavcem 
v temeljni organizaciji glede teh sredstev, s čimer je odpravljena možnost za 
takšno razlago prejšnje določbe o obveznem združevanju, po kateri bi se 
sredstva za družbeno reprodukcijo utegnila tudi trajno odtujiti od delavcev 
temeljne organizacije, v kateri so dosežena. 

V zvezi z obveznostmi, ki jih imajo družbenopravne osebe v pravnem 
prometu, je prejšnja določba ustave SFRJ iz leta 1963, da delovna organizacija 
odgovarja za svoje obveznosti z družbenimi sredstvi, ki jih upravlja, spreme- 
njena tako da organizacija združenega dela oziroma druga družbena upravna 
oseba odgovarja za svoje obveznosti z družbenimi sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Spremenjena je tudi prejšnja določba ustave SFRJ iz leta 1963 o možnosti 
odvzemanja ali omejevanja pravice glede družbenih sredstev, s katerimi razpo- 
laga delovna organizacija, v tem smislu, da je podrobneje določeno, da je 
splošni interes takrat, kadar je na podlagi zakona določena potreba po načrtnem 
urejanju prostora ali potreba po graditvi objektov družbenega pomena ali 
drugi v zakonu določen interes, in da je dodana nova določba, po kateri ima 
organizacija združenega dela ali druga družbena pravna oseba, ki so ji odvzete 
pravice glede zemljišča ali drugega naravnega bogastva, pravico do odškodnine 
samo za delo in sredstva, vložena v to zemljišče ali drugo naravno bogastvo, 
če pa je to zemljišče ah drugo naravno bogastvo pogoj za delo — do odškodnine, 
ki zagotavlja, da se ti pogoji ne bodo poslabšali. To onemogoča, da se zahteva 
ustrezna odškodnina po tržni ceni oziroma da si organizacija združenega dela 
ali druga družbenopravna oseba, ki je razpolagala z ustreznim zemljiščem 
ali z drugim, naravnim bogastvom, na račun drugih prilašča rento, kar je v 
dosedanji praksi pogosto oviralo uresničevanje družbenih interesov, zaradi 
katerih je bilo treba odvzeti ustrezne pravice. 

Določba o udeležbi pri skupaj doseženem dohodku iz naslova združevanja 
sredstev je nekoliko spremenjena, tako da je bolj jasna, ni pa spremenjen 
njen smisel. Namesto da se pravica do udeležbe ugasne »z vračanjem oziroma 
amortizacijo sredstev, s katerih združitvijo je bila ta pravica pridobljena«, je 
rečeno, da ta pravica ugasne, ko »so poleg ustreznega deleža pri skupaj dose- 
ženem dohodku vrnjena tudi sredstva, s katerih združitvijo je bila ta pravica 
pridobljena, oziroma ko v skladu s samoupravnim sporazumom preneha pravica 
do povračila združenih sredstev«. Določba o možnosti, da organizacija združe- 
nega dela pri svojem poslovanju uporablja sredstva tujih oseb, je dopolnjena 
z določbo, v kateri je rečeno, da imajo delavci v takšnih organizacijah združe- 
nega dela enake pravice kot tudi delavci v organizacijah združenega dela, ki 
pri svojem poslovanju uporabljajo sredstva drugih domačih organizacij združe- 
nega dela, kar je bilo sicer potrebno v zvezi s prejšnjo določbo tako razumeti, 
vendar pa je očitno bolje to izrecno poudariti. Dopolnjena je tudi določba 
o pogojih za zbiranje denarnih sredstev občanov za razširitev materialne osnove 
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dela v organizacijah združenega dela v tem smislu, da je poudarjeno, da se druge 
ugodnosti, o katerih se tukaj govori, določajo na podlagi zakona. 

Namesto prejšnje določbe ustave SFRJ iz leta 1963 o »pravicah samo- 
upravljanja delovnih ljudi, ki delajo v državnih organih, družbenopolitični or- 
ganizaciji ah združenju«, ki se »določajo z zakonom in statutom« so dane nove 
širše določbe. Te določbe so v dveh členih. V enem členu so podane določbe, 
ki se nanašajo na delavce, ki v organizaciji združenega dela opravljajo admini- 
strativno-strokovne, pomožne in tem podobne zadeve za več organizacij dela 
v njeni sestavi, na delavce, ki opravljajo takšne zadeve v kmetijski ali drugi 
zadrugi, na delavce v organizaciji poslovnega združevanja, banki ah zavaro- 
valni skupnosti. V njih je naprej določeno, da ti delavci ustanovijo delovno 
skupnost in da se smejo v takšni delovni skupnosti organizirati kot organizacija 
združenega dela pod pogoji, ki so določeni z zakonom. Nato je določeno, da 
imajo ti delavci pravico do sredstev za osebno in skupno- porabo v skladu 
z načelom delitve po delu in v skladu s temelji in merili delitve, ki veljajo 
v organizacijah združenega dela, ter druge samoupravne pravice delavcev v 
organizacijah združenega dela v skladu z naravo zadev, ki jih opravljajo, 
in s skupnimi interesi, zaradi katerih so bile te delovne skupnosti ustanovljene. 
Poleg tega je določeno, da imajo enak položaj tudi delavci, ki v navedenih orga- 
nizacijah združenega dela ali kmetijskih in drugih zadrugah opravljajo druge 
zadeve skupnega pomena, s tem da se smejo organizirati kot organizacija zdru- 
ženega dela pod splošnimi pogoji, ki so določeni z ustavo. V 2. členu so dane 
določbe, ki se nanašajo na delavce v delovnih skupnostih, ki opravljajo zadeve 
za samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti in njihova združenja, družbenopolitične in druge družbene organizacije, 
društva ter organe in organizacije družbenopolitičnih skupnosti. V njih je 
določeno, da imajo ti delavci pravico do sredstev za osebno in skupno porabo 
ter druge določene samoupravne pravice v skladu z naravo zadev ter družbeno 
in politično odgovornostjo teh organizacij, skupnosti in organov za uresničevanje 
njihovih funkcij in nalog. Nato je dana posebna določba o tem, da se medse- 
bojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v teh delovnih skupnostih 
in uporabnikov njihovih storitev urejajo s samoupravnim sporazumom oziroma 
pogodbo, za delavce v delovnih skupnostih organov in organizacij družbeno- 
političnih skupnosti pa z zakonom oziroma — če to dovoljuje narava dejavnosti 
organa ali organizacije — tudi s pogodbo med delovno skupnostjo in temi organi 
in organizacijami ter s samoupravnim aktom takšne delovne skupnosti. Prav 
tako je dana tudi posebna določba o tem, da uresničevanje pravic delavcev 
v teh delovnih skupnostih ne more biti v nasprotju z izvrševanjem funkcij 
ter za družbeno in politično odgovornostjo uporabnikov njihovih storitev 
in da se na te delovne skupnosti ne smejo prenašati pravice, pooblastila in odgo- 
vornosti skupnosti, organizacij in organov, za katere opravljajo zadeve. Na 
koncu je dana tudi posebna določba o ustreznih pravicah aktivnih vojaških 
oseb in civilnih oseb v oboroženih silah SFRJ, za katere je določeno, da ures- 
ničujejo te pravice po zveznem zakonu v skladu z naravo dejavnosti in zna- 
čajem oboroženih sil. 

Prejšnje določbe ustave SFRJ iz leta 1963 o položaju delovnih ljudi, ki z 
osebnim delom samostojno opravljajo umetniško- ali drugo kulturno in podobno 
poklicno dejavnost, v bistvu niso spremenjene, le da so izrecno navedene tudi 
nekatere dejavnosti (odvetniška), ki niso bile omenjene, opravljene pa so bile 
tudi potrebne terminološke uskladitve. 
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Določbe o solidarnosti delavcev v združenem delu in o ustreznih dolžnostih 
organizacij združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti so dopolnjene z 
določbo, da delavci organizacije združenega dela v skladu z načelom vzajem- 
nosti in solidarnosti skupaj in enakopravno skrbijo za nenehno zboljševanje 
življenjskih razmer delavcev s tem, da v ta namen izločajo in združujejo sred- 
stva ah kako drugače, kot tudi z določbo, da delavec ne sme izgubiti lastnosti 
delavca temeljne organizacije združenega dela, kadar zaradi tehnoloških ali 
drugih zboljšav, ki prispevajo k povečanju storilnosti dela in k večjemu uspehu 
organizacije, ni več potrebno njegovo delo v temeljni organizaciji, dokler se mu 
ne zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim sposobnostim in kvali- 
fikacijam. 

Določbe o udeležbi delavcev v združenem delu pri zadovoljevanju splošnih 
družbenih potreb, ki jih uresničujejo v družbenopolitičnih skupnostih, so 
spremenjene tako, da je namesto prejšnje formulacije, po kateri delavci pla- 
čujejo davke iz dohodka temeljne organizacije združenega dela ali iz svojih 
osebnih dohodkov, rečeno, da jih plačujejo iz dohodka temeljnih organizacij 
in iz svojih osebnih dohodkov, da bi bilo jasno, da se ustrezna udeležba lahko 
uresniči hkrati v obeh oblikah ah pa samo v eni izmed njih, glede na to, kako 
so omenjeni odnosi urejeni v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah, ki 
imajo to urejanje v svoji pristojnosti. Poudarjeno je tudi, da se obveznost 
plačevanja iz dveh virov določa v skladu z namenom oziroma cilji, ža katere 
se rabijo ustrezna sredstva. Razen tega je spremenjena tudi formulacija v tem 
smislu, da se te obveznosti določajo odvisno od sposobnosti organizacije zdru- 
ženega dela, da zagotovi z ustavo določene pravice delavcev, in odvisno od 
sposobnosti gospodarstva v celoti, da zadovolji potrebe, za katere gre. 

2. Združevanje dela in sredstev družbene reprodukcije (34. do 50. člen) 

V razdelku o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije so pre- 
vzete in — kot je v uvodu poudarjeno — delno' razširjene ustrezne določbe ustav- 
nih amandmajev XXI in XXII ter ustrezne veljavne določbe ustave SFRJ iz 
leta 1963, vendar pa so te zadnje usklađene z drugimi določbami. 

V začetni določbi razdelka so prevzete ustrezne določbe amandmaja XXII, 
ki so spremenjene v tem smislu, da so namesto naštevanja različnih oblik 
združenega dela navedene samo delovne organizacije, druge pa so zajete v for- 
mulaciji »in druge oblike združevanja dela in sredstev«, nato je namesto 
formulacije o urejanju medsebojnih odnosov v teh organizacijah dana širša 
formulacija o urejanju medsebojnih odnosov, pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti v različnih oblikah združevanja dela in sredstev, in končno, da bi se 
izognili odvečnemu ponavljanju, namesto naštevanja posameznih pravic delav- 
cev je dana splošna formulacija o z ustavo zajamčenih pravicah delavcev. 

To, da so izpuščene oblike združenega dela, navedene v prejšnjih določbah, 
je posebno pomembno, ker so bile prej vse oblike združenega dela, ki v njegovi 
sestavi združujejo delo in sredstva v temeljnih organizacijah, obravnavane enako 
kot delovna organizacija, medtem ko> se sedaj delovne organizacije ne istovetijo 
z drugimi sestavljenimi organizacijami, ki nastajajo z združevanjem delovnih 
organizacij in temeljnih organizacij in njihovih skupnosti v združene organi- 
zacije, kombinate, t. i. velike sisteme in druge oblike sestavljenih organizaciji 

Delovna organizacija, ki je bila v ustavi SFRJ iz leta 1963 določena kot 
splošna oblika združenega dela z enotnim statusom, je definirana kot samostojna 
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samoupravna organizacija delavcev, povezanih s skupnimi interesi pri delu in 
organiziranih v temeljne organizacije združenega dela v njeni sestavi ali nepo- 
sredno povezanih z enotnim procesom dela. Zaradi takšnega definiranja je 
možno razlikovanje delovne organizacije od drugih oblik organizacij združenega 
dela, predvsem od sestavljenih organizacij ter od oblik poslovnega združevanja. 
Iz ustave SFRJ iz leta 1963 so z določenimi spremembami prevzete določbe 
o ustanavljanju delovnih organizacij in njihovem enakem položaju ne glede 
na to, kdo jih je ustanovil. Te spremembe se nanašajo na naslednje: -kot usta- 
novitelji so navedene predvsem organizacije združenega dela, poleg družbeno- 
političnih skupnosti in drugih družbenih pravnih oseb pa so izrecno omenjene 
samoupravne interesne skupnosti in krajevne skupnosti; namesto splošne for- 
mulacije, da smejo delovno organizacijo ustanavljati tudi občani v skladu 
z zakonom, je rečeno, da smejo delovno organizacijo ustanavljati tudi delovni 
ljudje, da uresničijo svojo pravico do dela ah zadovoljijo svoje potrebe po 
proizvodih in storitvah delovne organizacije, ki jo ustanavljajo, in sicer pod 
pogoji, določenimi z zakonom in na način, predpisan z zakonom, ter da smejo 
delovno organizacijo ustanavljati tudi civilnopravne osebe v skladu z zakonom, 
s tem da se z zakonom sme predpisati, da delovni ljudje in civilnopravne 
osebe ne smejo ustanavljati delovne organizacije za opravljanje določenih 
dejavnosti; namesto prejšnje splošne formulacije o enakem položaju pa je 
rečeno-, da ima delovna organizacija enak položaj in delavci v njej enake 
družbenoekonomske in druge samoupravne pravice; in odgovornosti ne glede na 
to, kdo je ustanovil delovno organizacijo. 

V zvezi s tem in glede na številne negativne pojave v delu podjetij, ki so 
jih ustanovile skupine občanov, je treba upoštevati, da gre v predlaganih določ- 
bah samo za akt ustanovitve delovne organizacije kot samoupravne (ne pa 
delodajalske — t. i. skupine občanov) organizacije združenega dela, v kateri 
imajo delavci, ko je delovna organizacija ustanovljena, enake družbenoekonom- 
ske in druge samoupravne pravice in odgovornosti ne glede na to, kdo je usta- 
novil delovno organizacijo, in da ustanovitelji nimajo nikakršnih posebnih 
pravic do že ustanovljene delovne organizacije, razen morebitne pravice do 
povrnitve vrednosti sredstev pod dogovorjenimi in z zakonom predpisanimi 
pogoji (če so iz lastnih sredstev dali potrebna sredstva za delo delovne organi- 
zacije). Z drugimi besedami, upoštevajoč pravico delavcev, da tudi sami ustvar- 
jajo pogoje'za osebno delo na socialističnih samoupravnih temeljih oziroma 
pravico delovnih ljudi, da z ustanavljanjem ustrezne delovne organizacije 
zagotovijo zadovoljevanje nekaterih svojih potreb, so s predloženimi določbami 
dani temelji, da se z zakonom in ustrezno družbeno kontrolo ter ob zagotovitvi 
samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev v teh delovnih organi- 
zacijah onemogočijo vse zlorabe, ki so se prej pojavljale v tako imenovanih 
podjetjih skupine občanov, 

V zvezi z organiziranjem temeljnih organizacij združenega dela v delih 
delovne organizacije, ki imajo za to z ustavo določene pogoje, je z določenimi 
spremembami prevzeta ustrezna določba amandmaja XXI. Te spremembe se 
nanašajo na naslednje: določeno je, da mora del delovne organizacije, ki ga 
delavci organizirajo kot temeljno organizacijo, poleg tega, da predstavlja 
delovno celoto, izpolnjevati pogoj, da se lahko rezultat njihovega skupnega dela 
samostojno izrazi kot vrednost bodisi v delovni organizaciji, bodisi na trgu; 
nadalje je določeno, da lahko v takem delu delovne organizacije delavci ures- 
ničujejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne pravice v delovni 
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organizaciji ali v drugih oblikah združenega dela ter v družbi kot celoti in 
končno-, da imajo delavci v takšnem delu delovne organizacije ne le pravico, 
kot se je prej glasila ustrezna določba, temveč tudi dolžnost, da takšen del 
delovne organizacije organizirajo kot temeljno organizacijo združenega dela, 
torej kot osnovno obliko združevanja dela in sredstev družbene reprodukcije 
na novi samoupravni podlagi. Te spremembe in dopolnitve torej določajo, da 
je organiziranje temeljne organizacije združenega dela pogoj in domneva za 
uresničitev družbenoekonomskega položaja delavca, ker je tudi v ustavnih 
amandmajih iz leta 1971 ta organizacija določena kot temelj samoupravnih 
socialističnih odnosov pri nas, da je v tem osnovni smisel ustanovitve te temeljne 
oblike združenega dela in da je to tudi bistveno merilo za njegovo organiziranje 
ter da je prav zato organiziranje temeljne organizacije združenega dela v 
vsakem delu delovne organizacije, kjer so za to omenjeni pogoji, ne le pravica, 
temveč tudi dolžnost delavcev. 

Poleg te določbe sta dani še dve novi določbi. V prvi je rečeno, da v delovni 
organizaciji, kjer ni pogojev, da bi se posamezni • njeni deli organizirali kot 
temeljne organizacije, uresničujejo delavci v delovni organizaciji kot celoti vse 
pravice, ki jih imajo delavci-v temeljni organizaciji. V drugi določbi je rečeno, 
da se družbenoekonomski in drugi samoupravni odnosi v temeljni organizaciji 
urejajo z njenim statutom in drugimi samoupravnimi akti v skladu z ustavo 
in zakonom. 

Določba, da se z organiziranjem temeljne organizacije združenega dela v 
sestavi delovne organizacije ah z njenim izločanjem iz sestave delovne organi- 
zacije ne smejo kršiti pravice in interesi drugih, je nadomeščena z novimi do- 
ločbami. Glede organiziranja temeljne organizacije v sestavi delovne organi- 
zacije je rečeno samo to, da se v primeru, če je bil v zvezi s tem sprožen spor, 
vse dokler se spor ne konča, ne smejo v nasprotju z voljo delavcev, ki so spre- 
jeli sklep o organiziranju temeljne organizacije združenega dela, spremeniti 
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so jih imeli do dneva, ko je bil sprejet 
sklep, o katerem se vodi spor. Glede izločanja temeljne organizacije iz sestave 
delovne organizacije je rečeno, da imajo delavci pravico sprejeti takšen sklep, 
vendar pa je določeno-, da mora temeljna organizacija, ki se izloča, sporazumno 
z drugimi temeljnimi organizacijami in delovno organizacijo kot celoto, urediti 
način in pogoje za izpolnitev svojih obveznosti do njih, ki jih je prevzela 
do izločitve, ter jim povrniti škodo, ki je nastala z izločitvijo, kot tudi to, da 
delavci svoje organizacije ne smejo izločiti, če bi to v nasprotju s splošnim inte- 
resom bistveno otežilo ali onemogočilo delo drugih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v sestavi delovne organizacije oziroma v delovni organizaciji kot 
celoti. 

Z določbo, da se smejo delovne organizacije združevati v razne oblike se- 
stavljenih organizacij združenega dela, temeljne organizacije združenega dela 
in delovne organizacije pa v skupnosti in druge oblike združevanja organizacij 
združenega dela, v katerih uresničujejo določene skupne interese, je prevzeta 
tudi določba ustave iz leta 1963, da je mogoče z zakonom predpisati pogoje za 
obvezno združevanje določenih delovnih organizacij v poslovne skupnosti, in 
sicer v novi formulaciji, da se pod pogoji, predvidenimi z ustavo, zakonom ah 
na zakonu temelječem odloku skupščine družbenopolitične skupnosti, lahko 
predpiše obvezno združevanje določenih vrst organizacij združenega dela v 
skupnosti, v katerih se v splošnem interesu zagotavlja enotnost sistema dela na 
ustreznih področjih. 
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V tem razdelku so nato prevzete določbe ustavnih amandmajev iz leta 1971 
o bankah, zavarovalnih skupnostih in organizacijah, ki se ukvarjajo z zade- 
vami prometa blaga in storitev, s tem da so delno spremenjene, delno pa 
dopolnjene z novimi določbami. 

V določbah o bankah so družbenopolitične skupnosti izvzete iz vrst družbe- 
nih pravnih oseb, ki lahko ustanavljajo banko in upravljajo poslovanje banke; 
določeno je, da poleg ustanovitelja banke poslovanje banke upravljajo tudi 
druge družbenopravne osebe, razen družbenopolitičnih skupnosti, s sredstvi 
katerih posluje banka, in določeno je, da imajo družbenopravne osebe pravico 
upravljati določene zadeve banke v enoti banke, ki posluje z njihovimi sredstvi. 
To se seveda nanaša na ustanavljanje poslovnih bank, ne pa tudi na ustano- 
vitev Narodne banke Jugoslavije ter narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin, ki so določene kot zavodi enotnega monetarnega sistema. 
Druge spremembe določb o bankah — da se banke ustanavljajo s samouprav- 
nim sporazumom namesto s pogodbo, da se banke ustanavljajo kot posebne or- 
ganizacije za odpravljanje kreditnih in drugih bančnih zadev, namesto da se 
ustanavljajo kot posebne organizacije združenega dela za opravljanje teh zadev, 
da se v bankah združujejo sredstva za uresničevanje skupnih interesov pri 
zagotavljanju denarnih sredstev za opravljanje, razširjanje in zboljševanje 
dejavnosti organizacije združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih družbenopravnih oseb in podobno, ne spreminjajo smisla prevzetih 
določb in so vstavljene samo za njihovo izpopolnitev irv terminološko usklaje- 
vanje z drugimi določbami. 

Določbe o zavarovalnih skupnosti so precej razširjene. Namesto izraza 
»zavarovalnica« je uporabljen izraz »zavarovalna skupnost-«, ki bolj ustreza zna- 
čaju njene dejavnosti. V teh določbah je določeno, kdo lahko ustanavlja zavaro- 
valno skupnost (organizacije združenega dela in druge družbene pravne osebe), 
s katerim aktom se ustanavlja (s samoupravnim sporazumom), kakšno zavaro- 
valno skupnost se sme ustanoviti (za istovrstne oziroma sorodne ali različne 
vrste škod), v kakšen namen in na katerih načelih združujejo sredstva v tej 
skupnosti (za zavarovanje premoženja in oseb na načelih vzajemnosti in soli- 
darnosti). Poleg tega je v teh določbah določeno, da se v zavarovalnih skupno- 
stih, ki se ustanavljajo za zavarovanje premoženja in oseb pred različnimi 
vrstami škod, ustanovijo posebne rizične skupnosti in združijo sredstva v po- 
sebne zavarovalne sklade, s tem da zavarovanci v posebnih rizičnih skupnostih 
sporazumno odločajo o pogojih, pod katerimi se sredstva njihovih zavarovalnih 
skladov lahko uporabljajo za poravnavo obveznosti iz naslova drugih vrst škod; 
v teh določbah je, analogno določbam o bankah, določeno, da poslovanje zava- 
rovalne skupnosti upravljajo družbenopravne osebe, ki so v njej združile sred- 
stva, in da se njihova medsebojna razmerja urejajo s samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi, s statutom in drugimi samoupravnimi akti teh skupnosti 
ter z zakonom. 

Precej je razširjena tudi določba o organizacijah združenega dela, ki se 
ukvarjajo z zadevami prometa blaga in storitev, kot tudi o njihovih odnosih s 
proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela. V teh določbah, ki so 
prevzete s spremembami, da bi bilo popolneje in jasneje izraženo isto bistvo, 
so dane nove formulacije, v katerih je rečeno, da razmerja med temi organi- 
zacijami in proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi 
poslujejo, temeljijo na načelih sodelovanja in samoupravnega združevanja dela 
in sredstev v okviru tega sodelovanja; da na načelih enakopravnosti uveljav- 
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ljajo medsebojni vpliv na poslovno in razvojno politiko, prevzemajo skupni 
riziko, zagotavljajo skupno odgovornost za povečanje produktivnosti dela v 
proizvodnji in prometu ter sodelujejo pri dohodku, doseženem s tem sodelo- 
vanjem po njihovem prispevku k doseženemu dohodku. Posebej je tudi dolo- 
čeno, da se organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, 
organizirajo in poslujejo po načelih obveznega sodelovanja s proizvodnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela, za katere opravljajo izvoz ali uvoz, ter 
v okviru tega sodelovanja določajo skupno politiko proizvodnje oziroma druge 
dejavnosti in politiko izvoza in uvoza, razporejajo dohodek, dosežen s tem 
sodelovanjem kot skupni dohodek, skupaj trpijo rizik tega poslovanja in od- 
govornost za zboljšanje proizvodnje in prometa, v skladu s samoupravnim spo- 
razumom ali pogodbo o tem sodelovanju. Določeno je tudi, da se z zveznim 
zakonom določajo primeri in pogoji, pod katerimi organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, s prometom blaga na debelo in z drugimi 
določenimi zadevami prometa in storitev, obvezno združujejo delo in sredstva 
s proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi poslujejo, 
kot tudi način in obliko tega združevanja, način odločanja o skupnem poslo- 
vanju, skupno prevzemanje rizika in načela za delitev skupaj doseženega do- 
hodka; da so organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga 
in storitev za neposredno porabo, dolžne sodelovati in se dogovarjati s samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi, krajevnimi skupnostmi in drugimi organi- 
zacijami potrošnikov o zadevah skupnega pomena tako, kot je določeno z za- 
konom. 

Določba o pogojih, pod katerimi sme organizacija združenega dela vlagati 
sredstva družbene reprodukcije v tujini, je dopolnjena tako, da je rečeno, da 
sme opravljati tudi dejavnost v tujini, da so pravice in sredstva, ki jih pri- 
dobi iz kateregakoli naslova v tujini, sestavni del družbenih sredstev, ki jih 
upravljajo njeni delavci, in da imajo v organizaciji združenega dela, ki 
opravlja dejavnost v tujini, delavci, katerih delovna mesta so v tujini, enake 
pravice, obveznosti in odgovornosti kot tudi delavci te organizacije, katerih 
delovna mesta so v državi. 

Določba o pravnem statusu temeljnih in drugih organizacij združenega dela 
je preformulirana v tem smislu, da je rečeno, da so te organizacije pravne osebe 
s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zakonu in 
samoupravnem sporazumu o združevanju oziroma aktu o njihovi ustanovitvi 
in da imajo takšen pravni status tudi skupnosti in druge oblike združevanja 
dela ter banke, zavarovalne skupnosti in druge finančne organizacije, dopol- 
njena pa je tudi z določbo, da se te organizacije, skupnosti in združenja ter 
njihove pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu vpisujejo v 
register organizacij združenega dela. 

Dopolnjena je tudi določba o začasnih ukrepih proti organizaciji združe- 
nega dela, v katerih nastanejo bistvene motnje pri uveljavljanju samoupravnih 
pravic delavca, ki ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti ali ki huje 
oškoduje družbene interese v tem smislu, da je rečeno, da gre za ukrepe, s 
katerimi se v skladu z njihovimi vzroki sme začasno omejiti uveljavljanje posa- 
meznih samoupravnih pravic delavcev oziroma pravic organizacije in njenih 
organov, kadar je to nujno za odpravo teh pojavov, kot tudi v tem smislu, da 
se sme enako ukrepati tudi proti skupnosti ali drugemu združenju organizacije 
združenega dela. 
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Vstavljena je tudi nova določba o načinu reševanja sporov, ki nastanejo 
med delavci posameznih delov organizacije združenega dela, med delavci in 
organi organizacije združenega dela ali med delavci organizacije združenega 
dela in organi družbenopolitične skupnosti, če teh sporov ni mogoče rešiti v 
rednem postopku. V tem primeru je določeno, da imajo delavci pravico in dolž- 
nost izraziti svoje zahteve prek sindikalne organizacije, da bi se te zahteve 
organizirano reševale in da bi se izognili reševanju njihovih zahtev izven ob- 
stoječih družbenopolitičnih in samoupravnih organov, in da ima sindikalna 
organizacija pravico in dolžnost sprožiti postopek za reševanje takšnih sporov 
ter v tem postopku skupaj z ustreznimi organi upravljanja oziroma z ustrez- 
nimi organi družbenopolitične skupnosti določiti temelje in ukrepe za reševanje 
vprašanj, zaradi katerih so nastali takšni spori. 

Prevzete so tudi določbe ustave SFRJ iz leta 1963 o odpravi gospodarskih 
organizacij in zavodov, ki so nekoliko spremenjene. Poleg terminološkega uskla- 
jevanja so preformulirani in dopolnjeni temelji, zaradi katerih se sme odpraviti 
organizacija združenega dela, tako da je rečeno, da se sme odpraviti organi- 
zacija, ki opravlja gospodarsko dejavnost, če ne izpolnjuje z zakonom predpi- 
sanih pogojev za opravljanje svoje dejavnosti, če dalj časa ne more obnavljati 
družbenih sredstev, s katerimi posluje, in če ne more zagotavljati delavcem 
z ustavo zajamčenih pravic glede njihove materialne in socialne varnosti ali če 
ne more izpolnjevati drugih obveznosti, ki so določene z zakonom ali prevzete 
po pogodbi, oziroma da se sme odpraviti organizacija, ki opravlja družbeno 
dejavnost, če ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev ali če ni pogojev za 
opravlja'nje njene dejavnosti. 

Precej so razširjene tudi določbe ustave SFRJ iz leta 1963 o organizacijah, 
ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. Namesto prejšnje for- 
mulacije, da se smejo na podlagi zakona predpisati splošni pogoji za opravljanje 
teh dejavnosti, je dana formulacija, da se smejo z zakonom ali odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona predpisati ne le 
splošni pogoji, temveč tudi način uresničevanja posebnega družbenega interesa 
in uresničevanja samoupravnih pravic delavcev v skladu s tem interesom. 
Nato je dodana določba, da se sme z zakonom ali odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti predpisati način uresničevanja tega interesa v poslovanju 
organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kadar je to 
poslovanje neogiben pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organi- 
zacij na določenem območju, če to zahteva poseben družbeni interes. 

V tem razdelku so prevzete tudi določbe ustave iz leta 1963 o zbornicah in 
drugih splošnih združenjih organizacij združenega dela, s tem da SO' izčrpneje 
navedeni cilji tega združevanja in je rečeno, da se za uresničevanje teh ciljev 
oziroma ustreznih skupnih interesov organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo gospodarsko dejavnost, in njihova poslovna združenja združujejo v zdru- 
ženja za posamezna delovna področja, gospodarske zbornice ali druga podobna 
splošna združenja. 

3. Samoupravne interesne skupnosti (51. do 59. člen) 

V razdelku o samoupravnih interesnih skupnostih so prevzete in precej 
razširjene posamezne določbe iz ustavnih amandmajev iz leta 1971. 

Prva določba Se nanaša na vse samoupravne interesne skupnosti, ne glede 
na to, kateri vrsti pripadajo — »mešanim« ali »enostavnim« samoupravnim 
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interesnim skupnostim (mešane so tiste samoupravne interesne skupnosti, ki 
jih ustanavljajo delovni ljudje, ki na določenem področju zadovoljujejo svoje 
potrebe in interese, ter delavci v organizacijah združenega dela, ki na tem 
področju zadovoljuje te' potrebe in interese, enostavne pa so tiste samoupravne 
interesne skupnosti, ki jih ustanavljajo samo delovni ljudje, ki na določenem 
področju zadovoljujejo svoje potrebe in interese), ne glede na to, na katerem 
področju se ustanavljajo — na področju družbenih dejavnosti ali na področju 
materialne proizvodnje. V tej določbi je rečeno: da samoupravne interesne 
skupnosti ustanavljajo delovni ljudje neposredno ali prek svojih samoupravnih 
organizacij in skupnosti; da se samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo 
za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov delovnih ljudi na 
določenem področju in za usklajevanje dela na tem področju s skupnimi potre- 
bami in interesi delovnih ljudi ter da se pravice, obveznosti in odgovornosti v 
samoupravni interesni skupnosti urejajo s samoupravnim sporazumom o njeni 
ustanovitvi, s statutom in drugimi njenimi samoupravnimi akti; da delovni 
ljudje plačujejo prispevke samoupravnim interesnim skupnostim za zadovolje- 
vanje svojih potreb in interesov iz svojih osebnih dohodkov in iz dohodka 
svojih temeljnih organizacij združenega dela v skladu z namenom teh sredstev 
oziroma v skladu s cilji, za katere se rabijo ta sredstva. V tej določbi so dane 
splošne, skupne značilnosti samoupravnih interesnih skupnosti. 

Naslednje posebne določbe se nanašajo na posebne, določene vrste samo- 
upravnih interesnih skupnosti in na določeno področje, na katerem se usta- 
navlja ta vrsta samoupravnih interesnih skupnosti. V posebnem členu, ki se na- 
naša na samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti, je 
določeno: da se obvezno ustanavljajo na področju izobraževanja, znanosti, kul- 
ture, zdravstva in socialnega varstva, da pa se lahko ustanovijo tudi na drugih 
področjih družbenih dejavnosti; da te samoupravne interesne skupnosti usta- 
navljajo delovni ljudje, ki svoje potrebe in interese zadovoljujejo na teh pod- 
ročjih po načelih vzajemnosti in solidarnosti, ter delavci organizacij združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti na teh področjih; da v njih uresničujejo svo- 
bodno menjavo dela, združujejo delo in sredstva ter enakopravno in skupaj 
odločajo o opravljanju dejavnosti v skladu s skupnimi interesi, določajo poli- 
tiko razvoja in pospeševanja dejavnosti ter uresničujejo druge skupne inte- 
rese; da svoje medsebojne odnose v teh samoupravnih interesnih skupnostih 
urejajo tako, da zagotavljajo pravice delovnih ljudi, ki v njih združujejo sred- 
stva, da odločajo o teh sredstvih; kot tudi pravico delavcev organizacij zdru- 
ženega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za katere so ustanovljene, 
da v svobodni menjavi dela uresničujejo enak družbenoekonomski položaj 
kot delavci v drugih organizacijah združenega dela. V posebnem členu, ki se 
nanaša na samoupravne interesne skupnosti na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ali drugih oblik socialnega zavarovanja, je določeno: 
da se obvezno ustanavljajo za te -oblike zavarovanja, da pa se lahko -ustanav- 
ljajo tudi na drugih področjih, kjer se z združevanjem sredstev v skupne sklade 
uresničujejo določeni skupni interesi na načelih vzajemnosti in solidarnosti; 
da v teh samoupravnih interesnih skupnostih delovni ljudje za zagotovitev 
svoje socialne varnosti združujejo sredstva v ta namen ter določajo svoje posa- 
mezne in skupne obveznosti do teh samoupravnih interesnih skupnosti ter 
skupne in posamezne pravice, ki jih v njih uresničujejo po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti ter minulega dela. V posebnih določbah, ki se nanašajo na 
samoupravne interesne skupnosti na stanovanjskem področju, je določeno: da 
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se obvezno ustanavljajo na tem področju; da v teh samoupravnih interesnih 
skupnostih organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti združujejo sredstva za stanovanjsko gradnjo in določajo politiko 
in program te gradnje, skupaj s stanovalci pa upravljajo s stanovanjskimi po- 
slopji in stanovanji v družbeni lastnini ter uresničujejo druge skupne interese. 
V posebni določbi, ki se nanaša na samoupravne interesne skupnosti na pod- 
ročju materialne proizvodnje, je določeno, da se lahko ustanavljajo na pod- 
ročju komunalnih dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in 
drugih dejavnosti materialne proizvodnje, če je trajno opravljanje teh dejav- 
nosti nujno za zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov; da se v teh samo- 
upravnih interesnih skupnostih uresničujejo skupni interesi, določeni s samo- 
upravnim sporazumom o njihovi ustanovitvi. 

Na koncu tega razdelka so skupne določbe, ki so v glavnem nove in ki se 
prav tako nanašajo na vse vrste samoupravnih interesnih skupnostih. V 
teh določbah je rečeno, da se v samoupravnih interesnih skupnostih za čim 
bolj neposredno uveljavljanje svojih pravic smejo njeni člani pod pogoji, dolo- 
čenimi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi, organizirati v temeljno 
skupnost ali v posebno enoto za določeno območje ali za uresničevanje dolo- 
čenih skupnih interesov; da se smejo samoupravne interesne skupnosti zdru- 
ževati v širše skupnosti in ustanavljati zveze in druga združenja ter vzpostav- 
ljati druge oblike medsebojnega sodelovanja; da se v samoupravnih interesnih 
skupnostih, ki so ustanovljene za območje, širše kot ozemlje občine, smejo 
ustanavljati ožje skupnosti kot deli te samoupravne interesne skupnosti. Prav 
tako je v novi določbi rečeno,, kot je to storjeno tudi za organizacije združenega 
dela, da so samoupravne interesne skupnosti in temeljne skupnosti ali posebne 
enote v njihovi sestavi, kot tudi njihove zveze in združenja pravne osebe s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zakonu in 
samoupravnem sporazumu o ustanovitvi. Nova je tudi določba, da smejo v 
samoupravnih interesnih skupnostih, kadar opravljajo dejavnosti ali zadeve 
posebnega družbenega pomena, skupščine družbenopolitičnih skupnosti spre- 
jemati sklepe, s katerimi se začasno rešujejo določena vprašanja, če samo- 
upravne interesne skupnosti ne sprejmejo sklepa o teh vprašanjih, če je od 
reševanja teh vprašanj bistveno odvisno delo samoupravnih interesnih skup- 
nosti, in sicer v pogojih, ki so predpisani z zakonom. Predvidena je možnost, 
da se z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki 
temelji na zakonu, določi obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skup- 
nosti oziroma ustanovi samoupravna interesna skupnost, kadar so določene 
dejavnosti oziroma zadeve takšne skupnosti posebnega družbenega pomena, 
določijo načela za njeno organizacijo in za medsebojna razmerja v njej ter 
obvezno plačevanje prispevka v teh samoupravnih skupnostih; rečeno je, da 
so samoupravne interesne skupnosti dolžne dejavnosti ali zadeve posebnega 
družbenega pomena opravljati tako, kot je predpisano. 

4. Sredstva družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih organizacij 
(60. člen) 

V tem razdelku predloga ustave je določeno, da lahko družbenopolitične 
organizacije in druge v zakonu določene družbene organizacije pridobivajo 
sredstva oziroma določene pravice do sredstev ter ta sredstva kot družbena 
sredstva uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev ter z njimi razpolagajo v 
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skladu s statutom teh organizacij in zakonom. Poleg tega je predvideno, da 
smejo te organizacije pod pogoji, ki so določeni v zakonu, organizirati gospo- 
darsko in drugo dejavnost v skladu s svojimi cilji in da imajo pravico do 
deleža dohodka, doseženega s takšno dejavnostjo, da bi uresničile te cilje. 

5. Družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov (61. do 63. člen) 

Glede na pomen kmetijstva ter mesto in vlogo osebnega dela kmetov v 
skupni družbeni proizvodnji pri nas je v posebnem razdelku predloga ustave 
določen družbenoekonomski položaj kmetov in dana ustavna podlaga za njihovo 
združevanje v kmetijske zadruge in druge oblike združevanja. 

Kmetu in članu njegovega gospodinjstva, ki se ukvarja s kmetijstvom in 
ki dela s sredstvi, do katerih ima on ali člani njegove družine lastninsko pra- 
vico, je zajamčena pravica, da uresničuje z ustavo določen samoupravni polo- 
žaj v socialističnih družbenoekonomskih odnosih, da razpolaga z doseženimi 
rezultati svojega dela, da zadovoljuje svoje osebne in družbene potrebe in da 
na podlagi svojega prispevka po načelih vzajemnosti in solidarnosti uresničuje 
svojo socialno varnost. Z enakim ustavnim tretmajem — zajamčen jem teh pra- 
vic tudi članu gospodinjstva kmeta, ki se ukvarja s kmetijstvom, kot kmetu, je 
na tem področju zagotovljeno načelo enakopravnosti iz naslova dela, pri čemer 
se s tem ne spreminjajo lastninskopravna razmerja. 

Posebej je poudarjeno, da imajo na podlagi osebnega dela kmetje v načelu 
enak položaj in v glavnem enake pravice kot delavci v združenem delu z družbe- 
nimi sredstvi. Ustrezne pravice in obveznosti imajo kmetje tudi glede združe- 
vanja dela in sredstev ter v razmerjih tržne menjave in v kreditnih razmerjih. 

Določeno je tudi, da kmetje svoje delo in delovna sredstva združujejo v 
kmetijske zadruge in v druge oblike združevanja kmetov ali z organizacijami 
združenega dela ter da ima kmetijska zadruga v načelu pravice, obveznosti in 
odgovornosti organizacije združenega dela. 

V predlogu ustave je predvideno, da smejo kmetje obdržati lastninsko 
pravico do sredstev, ki jih združujejo v zadrugi, ali določiti pravico do vrnitve 
vrednosti teh sredstev in druge pravice iz naslova njihovega združevanja v 
skladu s pogodbo o tej združitvi in statutom zadruge. Hkrati je določeno na- 
čelo, da iz dohodka, ki ga kmetijska zadruga doseže s poslovanjem, pripada 
kmetom, ki so v zadrugi združili svoje delo in sredstva, del dohodka v soraz- 
merju s prispevkom, ki so ga dali k doseženemu dohodku s svojim delom in 
združitvijo sredstev oziroma s sodelovanjem z zadrugo, da pa se del dohodka, 
ki ga zadruga doseže prek tega zneska, vnaša kot družbena lastnina v sklad 
zadruge in uporablja za razširitev materialne osnove dela zadruge. 

S predlogom ustave je posebej določeno, da kmetje, ki svoje delo in delovna 
sredstva neposredno ali po kmetijski zadrugi ali drugi obliki združevanja 
kmetov združujejo z organizacijo združenega dela in z njo trajno sodelujejo1, 
upravljajo enakopravno z delavci te organizacije skupne zadeve, soodločajo o 
skupaj doseženem dohodku in so udeleženi pri njegovi delitvi po svojem pri- 
spevku k doseženemu dohodku. 

6. Samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov (64. do 68. člen) 

V tem razdelku so prevzete v glavnem določbe amandmaja XXIV, ki se 
nanašajo na osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, pri čemer so neko- 
liko spremenjene in dopolnjene z novimi določbami. Določba o družbenoeko- 
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nomskem položaju delovnih ljudi, ki opravljajo osebno delo, in o njihovih pra- 
vicah in obveznostih je zaradi svojega načelnega značaja prestavljena v temeljna 
načela (14. odstavek razdelka IV temeljnih načel predloga ustave). 

Izhodišča, uvodna norma o osebnem delu je dopolnjena tako, da je dolo- 
čeno, da je zajamčena svoboda samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, kadar opravljanje dejavnosti z osebnim delom ustreza na- 
činu, materialni osnovi in možnostim osebnega dela in kadar ni v nasprotju z 
načelom pridobivanja dohodka po delu in drugimi temelji socialistične družbene 
ureditve. Določba o tem, da zakon ureja lastninske pravice do delovnih sredstev 
in poslovnih prostorov, ki ustrezajo opravljanju dejavnosti s samostojnim oseb- 
nim delom, je spremenjena tako, da je predvideno, da zakon ureja lastninske 
pravice do delovnih sredstev in poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za oprav- 
ljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom (64. člen). V tem členu je do- 
dana nova določba, da se z zakonom lahko določajo dejavnosti, ki se ne morejo 
opravljati s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, 
kadar tako zahteva družbeni interes. 

Določba o združevanju delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnosti 
z osebnim delom, v zadruge, je dopolnjena z novo določbo, da ima zadruga, ki 
jo ustanavljajo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejav- 
nost z lastnimi sredstvi, položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti kmetijske 
zadruge, njeni člani pa imajo položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti čla- 
nov kmetijske zadruge. S predlogom ustave je določeno, da ti delovni ljudje, 
kadar svoje delo in sredstva združujejo z organizacijami združenega dela v 
različnih oblikah kooperacije in poslovnega sodelovanja, sodelujejo v okviru 
tega sodelovanja pri upravljanju skupnih zadev, soodločajo o skupno doseže- 
nem dohodku in so udeleženi pri njegovi delitvi v sorazmerju s svojim pri- 
spevkom k doseženemu dohodku. 

Predlog ustave izhaja iz načela, da delovni človek, ki samostojno opravlja 
dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, lahko združuje 
svoje delo in sredstva z delom drugih oseb samo na samoupravni podlagi v 
okviru s pogodbo ustanovljene organizacije združenega dela, v kateri opravlja 
funkcijo poslovodje, delavci pa uresničujejo določene samoupravne pravice kot 
delavci v združenem delu s sredstvi v družbeni lastnini (67. člen). Poslovodji in 
delavcem v s pogodbo ustanovljeni organizaciji združenega dela pripadajo na 
podlagi njihovega dela sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb, 
poslovodji pa iz naslova sredstev, ki jih je vložil, tudi del dohodka v skladu 
z načeli, ki veljajo za združevanje dela in družbenih sredstev v organizacijah 
združenega dela. 

Določeno je tudi načelo, da z delom dohodka s pogodbo ustanovljene orga- 
nizacije združenega dela, ki postane družbena lastnina, upravljajo delavci sku- 
paj s poslovodjo na podlagi svojega dela kot z družbenimi sredstvi. Pogoji in 
način ustanavljanja in poslovanja s pogodbo ustanovljene organizacije združe- 
nega dela ter njene pravice, obveznosti in odgovornosti se urejajo z zakonom, 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti poslovodje in delavcev pa s 
pogodbo v skladu z zakonom. Prav tako je predvideno, da se s pogodbo urejajo 
način in pogoji združevanja sredstev ter način in pogoji umikanja oziroma iz- 
plačevanja sredstev, ki jih je poslovodja vnesel v s pogodbo ustanovljeno orga- 
nizacijo, ter da z umikanjem oziroma izplačevanjem teh sredstev poslovodji 
prenehajo pravice, ki jih je kot poslovodja imel v organizaciji, ustanovljeni s 
pogodbo. V tem primeru tudi te organizacije postanejo organizacije združenega 
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dela s sredstvi v družbeni lastnini. Te spremembe in dopolnitve dajejo s po- 
godbo ustanovljenim organizacijam bolj določen značaj prehodne in časovno 
omejene oblike združevanja dela — od dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, 
do združenega dela s sredstvi v družbeni lastnini. 

V skladu s tem in ob upoštevanju nujnosti, da se mora v dejavnostih, 
določenih z zakonom, ki se opravljajo z osebnim delom, zaradi njihove narave 
izjemoma uporabljati tudi dopolnilno delo drugih oseb, je s predlogom ustave 
predvideno, da se z zakonom, v skladu z naravo dejavnosti in družbenimi po- 
trebami po takšnih dejavnostih, določi, v katerih dejavnostih in pod katerimi 
pogoji lahko delovni človek, ki opravlja osebno delo s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, izjemoma in v omejenem obsegu uporablja dopolnilno delo drugih 
oseb z njihovim zaposlovanjem brez ustanavljanja pogodbene organizacije 
združenega dela (68. člen). 

Ker delavci, zaposleni pri delovnem človeku, ki samostojno opravlja dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi, ki so v lastnini občanov, s svojim delom 
ustvarjajo dohodek, je določeno načelo*, da se sme z zakonom določiti, da del 
dohodka, ki je rezultat presežka dela teh delavcev, postane družbena lastnina in 
da se uporablja za potrebe razvoja. S tem se določba o dopolnilnem delu delav- 
cev, zaposlenih pri osebah, ki opravljajo osebno delo s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, dosledneje usklajuje s temeljnimi načeli, določenimi s predlogom 
ustave, po katerih ne more nihče niti neposredno niti posredno pridobivati ma- 
terialne in druge koristi z izkoriščanjem tujega dela (11. člen). 

7. Družbeno načrtovanje (69. do 74. člen) 

V razdelku o družbenem načrtovanju so določbe, ki nadomeščajo ustrezne 
določbe ustave iz leta 1963. V teh določbah je izražen nov koncept družbenega 
načrtovanja, ki temelji na samoupravnih podlagah in ki je določen v skladu z 
novim družbenoekonomskim položajem delavcev. 

Glede na predlagane nove formulacije o družbenem načrtovanju v temelj- 
nih načelih (zadnji odstavek razdelka III), po kateri so glavni subjekti družbe- 
nega načrtovanja delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
ter delovni ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, je najprej dana določba 
o tem, da so delavci in delovni ljudje upravičeni in dolžni na podlagi znanstve- 
nih spoznav in na njih temelječih ocen razvoznih možnosti ter glede na eko- 
nomske zakonitosti samostojno sprejemati delovne in razvojne načrte in pro- 
grame svojih organizacij ter skupnosti ter jih usklajevati med seboj in z družbe- 
nimi načrti družbenopolitičnih skupnosti. 

V skladu s to določbo je dana določba o načrtovanju v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela ter v samoupravnih interesnih skupnostih in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v kateri je rečeno, da temeljne 
in druge organizacije združenega dela sprejemajo in realizirajo načrte in pro- 
grame za delo in razvoj ob sodelovanju in medsebojni odvisnosti, ki izhajata iz 
združevanja dela in sredstev v skladu s samoupravnim sporazumom o njihovem 
združevanju, da temeljne in druge organizacije združenega dela v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah ter skupnostih sprejemajo in realizirajo svoje načrte-ter programe za 
delo in razvoj v skladu s skupnimi interesi in cilji ali v skladu s skupnimi načrti 
in programi, ki jih sporazumno določijo, ter da tiste, ki imajo skupne interese 
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in cilje, med seboj usklajujejo svoje načrte in programe za delo in razvoj. 
Natančno je določeno, da se medsebojne obveznosti, ki so jih temeljne in druge 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti 
sporazumno določile, da bi uresničile skupni načrt, ne smejo v času, za katerega 
je načrt določen, enostransko pretrgati oziroma spremeniti. V naslednji določbi 
je prav tako v skladu z uvodno določbo, rečeno, da se družbeni načrti družbeno- 
političnih skupnosti sprejemajo na podlagi dogovorov o skupnih razvojnih inte- 
resih in ciljih v občini, mestni in regionalni skupnosti, avtonomni pokrajini, 
republiki in federaciji ter na podlagi načrtov in programov za delo in razvoj 
samoupravnih organizacij in skupnosti, kot tudi na podlagi skupno ocenjenih 
razvojnih možnosti in pogojev. 

V nadaljnjih določbah tega razdelka je urejena odgovornost za realnost 
ciljev in nalog, ki se določajo z načrti in programi za delo in razvoj v organi- 
zacijah združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
in ki se določijo z družbenimi načrti v družbenopolitičnih skupnostih, kot 
tudi odgovornost za uresničevanje omenjenih ciljev in nalog. Tako je rečeno, da 
se z delovnimi in razvojnimi načrti in programi ter družbenimi načrti ne 
smejo predvideti investicije ali drugi cilji in naloge, če niso zagotovljeni 
materialni in drugi potrebni pogoji za njihovo uresničevanje, niti ni mogoče 
začeti z uresničevanjem takšnih ciljev in nalog. Posebej je poudarjeno, da se 
v družbenih načrtih sme določiti obveznost posamezne samoupravne organi- 
zacije ali skupnosti glede opravljanja določenih nalog le, če se s tem strinjajo, 
kot tudi, da se morajo s posebnim sporazumom vzajemno določiti pravice, 
obveznosti in odgovornosti, če je izvršitev določene naloge v družbenem načrtu 
predvidena kot skupna obveznost več samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Prav tako je rečeno, da predpisov in drugih splošnih aktov ni mogoče spreje- 
mati, če z njimi nastajajo obveznosti za proračune in sklade družbenopolitičnih 
skupnosti, pa poprej niso določeni viri sredstev ali zagotovljena sredstva 
za izpolnjevanje omenjenih obveznosti. V zadnji določbi tega razdelka je 
rečeno, da so delavci in njihovi organi v organizacijah združenega dela in v 
drugih samoupravnih organizacijah ter skupnostih, organi pa v družbeno- 
političnih skupnostih odgovorni za uresničevanje načrtov in programov za 
delo in razvoj oziroma družbenih načrtov in da so dolžni v ta namen ukre- 
niti vse potrebno. 

8. Družbeni sistem obveščanja, družbeno knjigovodstvo, 
evidenca in statistika (75. do 77. člen) 

V ta razdelek je vključenih več novih določb, ena pa prevzeta iz ustavnih 
amandmajev iz leta 1971. Najprej je določeno načelo, da se z družbenim 
sistemom obveščanja zagotavlja usklađeno evidentiranje, zbiranje, obdelava in 
izkazovanje podatkov ter dejstev, važnih za spremljanje, načrtovanje in usmer- 
janje družbenega razvoja kot tudi načelo dostopnosti, obveščanja o teh podat- 
kih in dejstvih ter določilo, da so dejavnosti za področju obveščanja posebnega 
družbenega pomena. S posebno prav tako novo določbo je določeno, da so 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter delovni 
ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih kot tudi organi družbenopolitičnih skupnosti dolžni 
organizirati knjigovodstvo in evidenco o dejstvih, ki so pomembna za njihovo 
delo in odločanje, ter dajati določene podatke organizacijam, ki vodijo knjigo- 
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vodstvo, evidenco in statistiko. O službi družbenega knjigovodstva je prevzeta 
določba iz amandmaja XXVII (5. točka), v kateri je poleg zadev, navedenih 
v omenjeni določbi, poudarjeno, da opravlja ta služba tudi kontrolo nad 
pravilnostjo podatkov o razpolaganju z družbenimi sredstvi in tudi druge 
zadeve družbenega knjigovodstva, določene z zakonom, prav tako pa je oprav- 
ljanje plačilnega prometa navedeno v posebnem stavku. K tej določbi so do- 
dane tri nove določbe: da služba družbenega knjigovodstva zagotavlja orga- 
nizacijam združenega dela, organom samoupravne delavske kontrole pri teh 
organizacijah in drugih družbenih pravnih osebah podatke, po katerih imajo 
delovni ljudje vpogled v materialno stanje ter finančno in materialno poslo- 
vanje svojih in drugih organizacij in skupnosti; da je služba družbenega knji- 
govodstva pri svojem delu samostojna in da dela po zakonu in drugih predpisih 
ter da je v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna za njihovo izvajanje. 

9. Lastninskopravna razmerja (78. do 84. člen,) 

V tem razdelku so v bistvu prevzete ustrezne določbe II. poglavja ustave 
SFRJ, pri čemer so delno drugače formulirane in razporejene, delno pa tudi 
dopolnjene z novimi določbami. 

Tako so določbe o lastninski pravici občanov do stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter o mejah omenjene pravice (78. člen) dopolnjeno tako', da se 
stanovanjske hiše in stanovanja ter drugi predmeti za osebne potrebe, do ka- 
terih je lastninska pravica, lahko uporabljajo za pridobivanje dohodka samo 
na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Glede lastninske pravice do stano^ 
vanjskih hiš in stanovanj, predlog ustave postavlja namreč težišče na merilo, 
da se te hiše in stanovanja uporabljajo za zadovoljevanje osebnih in družinskih 
potreb občanov, ne predvideva posebnih omejitev. 

Prejšnja skupna določba o pogojih, pod katerimi imajo lahko družbeno- 
politične organizacije in društva lastninsko pravico in pravico razpolagati z 
družbenimi sredstvi, je v predlogu ustave v dveh posebnih določbah — v prvi se 
določa, da zakon določa meje in pogoje, pod katerimi imajo lahko društva 
in druge civilnopravne osebe lastninsko pravico do nepremičnin in drugih stvari, 
kot tudi pogoje, pod katerimi lahko z njimi razpolagajo; druga pa je določba 
o sredstvih družbenopohtičnih organizacij 1— ki je izražena v posebnem raz- 
delku tega poglavja. 

Določbe o lastninski pravici do kmetijskega, gozdnega in drugega zemljišča 
so prevzete brez sprememb (81. člen), vendar so dodane nove določbe o tem, 
da do zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja ter drugih zemljišč, 
namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, ki jih v skladu 
z zakonom določi občina, ne more obstajati lastninska pravica, kot tudi o tem, 
da zakon določa pogoje, način in čas prenehanja lastninske pravice do takšnega 
zemljišča, kot tudi odškodnino zanj, občina pa določi v skladu z zakonom 
način in pogoje za uporabo takega zemljišča (79. člen). S to novo določbo je 
bilo namreč treba dati ustavno podlago, da se tudi v bodoče vzpostavljajo 
na ustreznih zemljiščih takšni odnosi, kakršni so bih že vzpostavljeni s prejš- 
njo nacionalizacijo zemljišč v mestih in mestnih naseljih, kot tudi da se uredijo 
drugi odnosi, ki iz tega izhajajo. 

Določba o razlastitvi nepremičnin, do katerih je lastninska pravica in o 
pravični odškodnini za razlaščeno nepremičnino je spremenjena in dopolnjena 
tako, da je rečeno, da gre za nepremičnine, do katerih je lastninska pravica. 
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Te nepremičnine je mogoče proti pravilni odškodnini razlastiti ali pa to pravico 
omejiti le, če to zahteva na podlagi zakona ugotovljen splošni interes. V pred- 
logu ustave so določena tudi načela, da zakon določa osnove in merila za 
pravično odškodnino, kot tudi, da se z določitvijo teh osnov in meril ter z 
njihovo uporabo ne smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki 
jih je imel na podlagi uporabe te nepremičnine lastnik, čigar nepremičnina 
se razlašča. Končno je določeno načelo, da pravična odškodnina ne obsega 
povečane vrednosti nepremičnine, ki je neposredno ali posredno rezultat vla- 
ganja družbenih sredstev (80. člen). S tem je dana ustavna podlaga za odstra- 
nitev negativnih pojavov, ki so nastajali v dosedanji praksi v zvezi z razla- 
stitvijo in odmero pravične odškodnine za razlaščeno nepremičnino. 

V ta razdelek so poleg tega vključene tudi nove določbe o tem, da lastninsko 
pravico izvršujejo občani in druge osebe v skladu z naravo in namenom nepre- 
mičnin ter drugih stvari v njihovi lasti in v skladu z družbenim interesom, 
določenim z zakonom, kot tudi, da pogoje prometa z zemljišči in drugimi 
nepremičninami ureja zakon. 

10. Dobrine splošnega interesa (85. in 86. člen) 

Glede na zasnovo, da je treba zagotoviti ustavno in družbeno varstvo 
naravnih bogastev, dobrin v splošni rabi in stvari posebnega kulturnega 
pomena, so prevzete določbe ustave SFRJ iz leta 1963 o zemlji kot dobrini 
splošnega pomena, izkoriščanju zemljišča in o posebnem varstvu, pod katerim 
so gozdovi in gozdna zemljišča. V predlogu ustave so te določbe razširjene tako, 
da se nanašajo na zemljišča, gozdove, vode, vodne tokove, morje in morsko 
obalo, rude in druga naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter nepremičnine 
in druge stvari posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena. Vse te dobrine 
so kot dobrine splošnega pomena pod posebnim zakonskim varstvom in se 
smejo uporabljati se pod pogoji in na način, ki ga določa zakon (85. člen). 
Prav tako je predvideno, da je treba vsako zemljišče, gozd, vodo in vodni 
tok, morje in morsko obalo, rude in druga naravna bogastva izkoriščati pod 
pogoji in na način, ki jih določi zakon, kot tudi da zakon določa način uprav- 
ljanja gozdov, gozdnega zemljišča in nahajališč rud in način njihovega izko- 
riščanja (86. člen). 

11. Varstvo in urejanje človekovega okolja (87. člen) 

V predlogu ustave je določeno načelo varstva in urejanja človekovega oko- 
lja. Pri tem je podlaga postavka, da je pravica in dolžnost delovnih ljudi in 
občanov, organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti, da zagotavljajo 
pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z delom ustvarjenih vrednot člo- 
vekovega okolja ter da preprečujejo in odpravljajo škodljive posledice, ki z 
onesnaženjem zraka, tal in vode, hrupom ali kako drugače ogrožajo te vred- 
note ah spravljajo v nevarnost zdravje in življenje ljudi (87. člen). 

S to določbo skupaj z drugimi novimi določbami o varstvu in urejanju 
človekovega okolja, ki so v predlogu ustave (šesti odstavek razdelka V temelj- 
nih načel, 192., 193., 114., 117., 281. člen) je izražena intencija, da se z ustrezno 
aktivnostjo vseh navedenih subjektov oziroma s prizadevanjem cele družbene 
skupnosti zagotovi ena elementarnih človekovih pravic, določenih v predlogu 
ustave — človekova pravica, da živi in dela v zdravem okolju. 
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II. poglavje 

TEMELJI DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA 

(88. do 152. člen) 

1. Položaj delovnih ljudi v družbenopolitičnem sistemu (od 88. do 97. člen) 

Temeljno ustavno načelo političnega sistema, vsebovano v predlogu ustave, 
je, da so delavski razred in vsi delovni ljudje nosilci oblasti in upravljanja 
drugih družbenih zadev. Pri uresničevanju oblasti in pri samoupravljanju 
je dosedanji politični sistem izhajal iz delovnih ljudi in občanov ter njihove 
udeležbe v raznih oblikah neposrednega odločanja ter v volitvah in odpoklicu 
predstavniških teles in drugih organov in samoupravljanja. Predlog ustave 
prinaša spremembo v tej smeri, da je v njem konsekventno izraženo in določeno, 
da so organizirani delavski razred in vsi samoupravno organizirani delovni 
ljudje nosilci oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev. Hkrati predlog 
ustave izhaja iz tega, da se politična oblast in njeno podružbljanje uresničujeta 
v okviru enotnega sistema upravljanja družbenih zadev na samoupravnih pod- 
lagah, s čimer bo premagan dualizem med oblastjo in upravljanjem družbenih 
zadev. 

Predlog ustave izhaja iz drugačne obravnave udeležbe delovnih ljudi pri 
izvrševanju oblasti in pri samoupravljanju ter določa, da to delajo organizirani 
v organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v razrednih in drugih družbenopolitičnih in družbenih organi- 
zacijah (88. člen). 

Za razliko od do sedaj v ustavi SFRJ določene zasnove glede oblike udelež- 
be občanov pri samoupravljanju in izvrševanje oblasti (zbori volivcev, refe- 
rendum, izvoljeni delegati v organih upravljanja samoupravnih organizacij 
in v predstavniških telesih družbenopohtičnih skupnosti idr.), predlog izhaja 
iz pravice delovnih ljudi, da uresničujejo oblast in upravljajo druge družbene 
zadeve z odločanjem na zborih, referendumih in v drugih oblikah osebnega 
izrekanja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, z odločanjem 
prek delegatov v organih upravljanja omenjenih organizacij in skupnosti, s 
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem, prek delegacij 
in delegatov v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti kot tudi z usmerjanjem 
in kontrolo dela organov, odgovornih omenjenim skupščinam (89. člen). Kot 
logični izraz takšnih pravic delovnih ljudi je njihova pravica do samoorganizira- 
nja v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter do samostojnega urejanja 
skupnih interesov, pravic in dolžnosti, ki jih v njih uresničujejo. V ustavi in 
statutu družbenopolitične skupnosti se določijo skupni interesi in funkcije 
oblasti ter upravljanja drugih družbenih zadev, ki jih delovni ljudje, narodi 
in narodnosti uresničujejo v družbenopohtičnih skupnostih (90. člen). 

V predlogu ustave je v delu o družbenopolitičnem sistemu dosledno določen 
položaj delovnih ljudi v političnem sistemu, ker se izhaja iz tega, da položaj 
človeka pri delu določa tudi njegov celotni družbeni položaj na vseh drugih 
področjih družbenega življenja in aktivnosti. V skladu s tem določa položaj 
delovnega človeka v združenem delu tudi njegove pravice, dolžnosti in položaj 
v družbenopolitičnem sistemu. Zato se pojem »občan« uporablja takrat, kadar se 
določajo položaj in pravice človeka kot pripadnika določene družbenopolitične 
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skupnosti, nato v krajevni skupnosti, na področju svoboščin, pravic in dolžnosti 
človeka in občana, pri narodni obrambi, kot državljana SFRJ itd. 

Organizacijo in upravljanje v organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih je treba postaviti tako, da delovni ljudje v vsakem 
delu delovnega procesa in v vsakem delu organizacije oziroma skupnosti odlo- 
čajo o vprašanjih svojega dela in o drugih skupnih interesih, uresničujejo 
svoje samoupravne pravice in skupne interese ter nadzorujejo izvrševanje odlo- 
čitev in delo vseh organov in služb (91. člen). 

Ko gre za funkcije, ki jih delovni ljudje uresničujejo prek organov obla- 
sti in samoupravljanja v družbenopolitičnih skupnostih, se izhaja iz sedanje 
razdelitve teh funkcij in njihovih nosilcev v skladu z načeli skupščinskega 
sistema. Tako določene funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih za- 
dev izvršujejo skupščine in njim odgovorni organi. Kot do sedaj sodno funk- 
cijo izvršujejo redna sodišča kot organi državne oblasti in samoupravna sodišča, 
ki se uvajajo s predlogom ustave. Varstvo ustavnosti je zaupano kot do sedaj 
ustavnim sodiščtem. Ustavna sodišča zagotavljajo tudi varstvo zakonitosti 
v skladu z ustavo (92. člen). 

Predlog ustave prevzema veljavno načelo ustave SFRJ o> spoštovanju 
ustavnosti in zakonitosti pri izvrševanju funkcij, nato načelo, da nihče ne 
more izvrševati samoupravne, javne ah druge družbene funkcije ali javnih 
pooblastil — če mu jih niso zaupali delovni ljudje ali skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti, nato načelo osebne odgovornosti vseh izvoljenih in imenovanih 
nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter družbene kon- 
trole, pod katero so, kot tudi načelo javnosti pri delu državnih organov, or- 
ganov upravljanja, samoupravnih organizacij in skupnosti ter organov druž- 
benopolitičnih organizacij in društev (93.—95. člen in 97. člen). 

V predlogu ustave je tudi novo ustavno načelo, da ima delavec, ki je bil 
izvoljen oziroma imenovan za samoupravno, javno ali drugo družbeno funkcijo, 
pa mora zaradi njenega izvrševanja začasno prenehati delati v organizaciji 
združenega dela ah delovni skupnosti, pravico, da se po prenehanju svoje 
funkcije vrne na delo v isto organizacijo oziroma skupnost, na svoje prejšnje 
delovno mesto ah na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi sposobnosti in 
kvalifikacijam (96. člen). 

S temi novimi elementi in načeli v temeljih družbenopolitičnega sistema 
je izraženo in zagotovljeno, da bo socialistični samoupravni sistem, ki se kon- 
stituira s predlogom ustave, zrasel iz položaja delavcev in vseh delovnih ljudi, 
organiziranih v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ter iz njihove or- 
ganizirane udeležbe pri. izvrševanju oblasti in pri upravljanju drugih družbenih 
zadev. 

2. Samoupravljanje v organizacijah združenega dela (od 98. do 109. člena) 

Ustavna zasnova o samoupravljanju delavcev v organizacijah združenega 
dela izhaja iz družbenoekonomskega položaja delavca v združenem delu s sred- 
stvi v družbeni lastnini, ki je določen v ustavnih amandmajih iz leta 1971. 
Predlog ustave izhaja iz tega, da je odločanje delavca o svojem delu, delovnih 
pogojih in rezultatih neodtujljiva pravica vsakega delavca. Z delom v združenem 
delu s sredstvi v družbeni lastnini uresničuje to pravico enakopravno z dru- 
gimi delavci v združenem delu in v razmerah medsebojne odvisnosti in vzajemne 
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odgovornosti. V skladu s tem je predvideno, da je temeljna organizacija zdru- 
ženega dela temeljna oblika združenega dela, v kateri delavec to pravico ures- 
ničuje, čeprav jo uresničuje tudi v vseh drugih oblikah združenega dela in 
poslovnega združevanja, kot tudi v celoti odnosov v družbeni reprodukciji. 
Glede na naravo odnosov, ki jih ima z drugimi delavci v različnih oblikah 
združenega dela, uresničuje delavec to pravico v sistemu odnosov, v katerih 
se mora upravljanje dela in poslovanja organizacije združenega dela, v kateri 
dela, in zadev ter sredstev v vsej družbeni reprodukciji uresničevati kot organi- 
zirano upravljanje. Ti odnosi so bili le delno določeni v ustavnih amandmajih 
iz leta 1971. Predlagane spremembe in dopolnitve bolj popolno in bolj konsi- 
stentno ustavno izražajo samoupravni položaj oziroma uresničevanje samo^ 
upravnih pravic ter samoupravljanja delavcev, strukturo organov organizacij 
združenega dela, njihovo splošno delovno področje, medsebojna razmerja in 
odgovornost. 

V skladu s temi izhodiščnimi stališči je najprej določeno, da samouprav- 
ljanje v temeljni in v drugih organizacijah združenega dela uresničuje delavec 
enakopravno in ob vzajemni odgovornosti z drugimi delavci v organizaciji 
z odločanjem na zborih delavcev, referendumu in z drugimi oblikami osebnega 
izrekanja, prek delegatov v delavskih svetih, ki jih skupaj z drugimi delavci 
v organizaciji voli in odpokliče, kot tudi s kontrolo nad izvrševanjem odločitev 
ter nad delom organov in služb omenjenih organizacij. Nato je določeno, da 
ima delavec, da bi uresničil svoje samoupravne pravice, pravico biti redno 
obveščen o poslovanju ter materialno^finančnem stanju, o ustvarjanju in delitvi 
dohodka ter o uporabi sredstev v organizaciji, kot tudi o drugih vprašanjih, 
pomembnih za odločanje in nadzor v organizaciji (98. člen). 

Temeljne in druge organizacije združenega dela imajo kot temeljni organ 
upravljanja dela in poslovanja organizacije (99. člen) delavski svet oziroma v 
skladu z naravo dejavnosti posameznih organizacij združenega dela organ 
upravljanja, ki po položaju in funkcijah ustreza delavskemu svetu. Temeljna 
organizacija z manjšim številom delavcev nima delavskega sveta, temveč takšno 
organizacijo upravljajo člani delovne skupnosti. 

Predlog ustave (100. člen) določa, da delavski svet pri opravljanju funkcije 
upravljanja dela in poslovanja organizacije združenega dela določa predlog 
statuta ter sprejema druge splošne akte, določa temeljno politiko in sprejema 
načrt in program za delo in razvoj, ukrepe za izvajanje te politike, načrta in 
programa, voli oziroma imenuje in razrešuje izvršilni in poslovodni organ 
oziroma člane teh organov, skrbi za obveščanje delavcev in opravlja druge za- 
deve, ki jih določajo samoupravni sporazum, statut in drugi samoupravni 
akti organizacije. 

V predlogu ustave je določeno načelo, da delavski svet temeljne organizacije 
združenega dela sestavljajo delegati vseh delov delovnega procesa v omenjeni 
organizaciji, kot tudi da mora sestava delavskega sveta ustrezati socialni sestavi 
delovne skupnosti temeljne organizacije. Delavski svet delovne in sestavljene 
organizacije združenega dela, kakor tudi delavski svet skupnosti ali druge 
oblike združevanja organizacij združenega dela sestavljajo delegati delavcev 
temeljnih organizacij, neposredno izvoljeni na način in po postopku, ki ju 
določa samoupravni sporazum o združitvi. Prav tako je določeno, da mora 
biti v delavskem svetu delovne organizacije zastopana vsaka temeljna organi- 
zacija združenega dela v njeni sestavi. Da bi bilo zagotovljeno načelo delegat- 
skega sistema, je v predlogu ustave predvideno, da delajo delegati po smernicah 
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delavcev in delavskega sveta temeljne organizacije, ki jih je izvolila, in so jim 
odgovorni za svoje delo, pri čemer se s statutom organizacije združenega dela 
in samoupravnim sporazumom o združitvi določijo pravice in obveznosti dele- 
gatov ter njihova odgovornost delavcem in organom upravljanja omenjenih 
organizacij. 

Določene izvršilne funkcije v temeljni in v drugih organizacijah združenega 
dela se lahko zaupajo izvršilnim organom delavskega sveta, ki so njemu od- 
govorni za izvrševanje omenjenih funkcij (99. člen), pri čemer ne morejo 
odločati o tistem, kar je v skladu z ustavo, zakonom in statutom organizacije 
oziroma s samoupravnim sporazumom izključna pristojnost delavskega sveta 
oziroma drugega ustreznega organa upravljanja. 

V samoupravnem sporazumu o združitvi oziroma v statutu organizacije 
združenega dela je določen način izvolitve članov delavskega sveta in njegovega 
izvršilnega organa, kot tudi pogoji in način za njihov odpoklic oziroma razre- 
šitev (102. člen). Po določbah tega člena se člani delavskega sveta oziroma 
kolegijskega izvršilnega organa ne smejo voliti za več kot dve leti in nihče 
ne sme biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v isti delavski svet oziroma 
izvršilni organ. Posebej je določeno1, da v delavski svet ne sme biti izvoljen 
delavec, ki je kot individualni poslovodni organ ali član kolegijskega poslo- 
vodnega organa odgovoren svetu, niti drugi delavec, ki samostojno opravlja 
druge vodilne funkcije, določene v statutu in zakonu. 

Predvideno je, da ima vsaka organizacija združenega dela poslovodni 
organ. Splošna funkcija poslovodnega organa je, da vodi poslovanje organiza- 
cije združenega dela ter organizira in usklajuje delovni proces v njej ter iz- 
vršuje odločitve delavskega sveta in njegovega izvršilnega organa (104. člen). 
Poslovodni organ je lahko individualen ali kolegijski. V predlogu ustave 
je hkrati predvideno, da organizacijo združenega dela zastopa in predstavlja 
individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovodnega 
organa, če s statutom ali drugim samoupravnim aktom organizacije ni drugače 
določeno. Poslovodni organ je pri svojem delu samostojen in zanj odgovoren 
delavcem in delavskemu svetu organizacije združenega dela, za zakonitost dela 
in za izpolnjevanje v zakonu predpisanih obveznosti pa je odgovoren tudi 
družbeni skupnosti. Za zagotovitev posebne odgovornosti poslovodnih organov 
za zakonitost je določeno-, da ima individualni poslovodni organ oziroma pred- 
sednik kolegijskega poslovodnega organa pravico in dolžnost, da v skladu z 
zakonom ustavi izvrševanje aktov delavskega sveta in drugih organov organi- 
zacije združenega dela, če je mnenja, da so v nasprotju z zakonom, ter da o tem 
obvesti pristojen organ družbenopolitične skupnosti. S tako določenimi pravica- 
mi in dolžnostmi ima poslovodni organ torej drugačno funkcijo kot delavski svet 
in njegovi izvršilni organi in se zaradi tega tudi po svojem imenu »poslovodni« 
razlikuje od organa upravljanja in njegovih izvršilnih organov. V predlogu 
ustave sicer ni določeno konkretno ime individualnega in kolegijskega poslo- 
vodnega organa —> ker bo to določeno s samoupravnim sporazumom oziroma 
statutom — po značaju dejavnosti in drugih specifičnostih vsake organizacije 
združenega dela. 

Individualni poslovodni organ in člani kolegijskega poslovodnega organa 
organizacije združenega dela se imenujejo in razrešujejo s sklepom delavskega 
sveta. Individualni poslovodni organ se imenuje po javnem razpisu in na 
predlog razpisne komisije. V temeljnih organizacijah združenega dela, določenih 
z zakonom, in v drugih organizacijah združenega dela sestavlja razpisno komi- 
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sijo z zakonom določeno število predstavnikov organizacij združenega dela, 
predstavnikov sindikata kot tudi predstavnikov družbene skupnosti, imeno- 
vanih oziroma izvoljenih skladno z zakonom. Ker je treba ustanoviti kolegij- 
ski poslovodni organ in način imenovanja članov tega organa prilagoditi raz- 
meram in specifičnostim posameznih organizacij združenega dela, je predvi- 
deno, d'a se oblikovanje kolegijskega poslovodnega organa in imenovanja 
članov tega organa uredi z zakonom. Poleg tega je določeno, da mandat kolegij- 
skega organa in način imenovanja članov individualnega in članov kolegijskega 
poslovodnega organa traja največ štiri leta in da se po zakonsko določenih 
pogojih poslovodni organi lahko razrešijo tudi, preden preteče čas, za katerega 
so imenovani. Razrešitev poslovodnega organa lahko predlagajo tudi občinska 
skupščina oziroma druge družbenopolitične skupnosti in sindikalna organizacija. 
Po preteku mandata so lahko individualni poslovodni organ oziroma člani kole- 
gijskega poslovodnega organa na način, predpisan z zakonom, ponovno imeno- 
vani za isto funkcijo. 

Za poslovodne organe v organizaciji združenega dela, ki opravljajo dejav- 
nosti oziroma zadeve s posebnim družbenim pomenom, pa se lahko z zakonom 
določijo posebni pogoji in način za imenovanje in razrešitev, kot tudi posebne 
pravice in dolžnosti poslovodnega organa (104. člen). 

Poleg navedenih organov, ki jih praviloma ima vsaka organizacija združe- 
nega dela, je v predlogu ustave predvidena tudi možnost, da lahko organizacije 
združenega dela, ki se pri združevanju dela in sredstev ne organizirajo v zvezi 
s tem kot posebna organizacija združenega dela, ustanovijo skupen organ 
za opravljanje zadev s skupnim pomenom (99. člen). 

Da bi bil zagotovljen družbenoekonomski položaj delavcev in uresničevanje 
njihovih družbenoekonomskih in drugih samoupravnih pravic, je v predlogu 
ustave določeno načelo osebne odgovornosti vsakega delavca za vestno oprav- 
ljanje samoupravljalskih funkcij, v njem pa so tudi določbe o odgovornosti 
omenjenih organov in njihovih članov (108. člen). S temi določbami je predvi- 
deno, da so člani delavskega sveta osebno in materialno odgovorni za sklepe, ki 
so jih v nasprotju z opozorilom pristojnega organa sprejeli izven okvirov svojih 
pooblastil, kot tudi da so delegati delavskega sveta delovne organizacije in 
sestavljene organizacije združenega dela odgovorni delavcem in delavskemu 
svetu temeljne organizacije, v kateri so izvoljeni za delegata. Člani kolegijskega 
izvršilnega organa in individualni poslovodni organ oziroma člani kolegijskega 
poslovodnega organa so za svoje delo oziroma za svoje odločitve in za izvrševa- 
nje sklepov delavskega sveta in delavcev kot tudi za resnično, pravočasno in 
popolno obveščanje delavskega sveta in delavcev odgovorni delavskemu svetu, 
ki jih je izvolil oziroma imenoval, in delavcem organizacije združenega dela, 
v kateri izvršujejo svoje funkcije. Posebej je določeno, da so ti organi oziroma 
njihovi člani materialno odgovorni za svoje odločitve in za predloge, po katerih 
so sprejete odločitve, pri čemer se ta materialna odgovornost ter druge vrste 
in pogoji odgovornosti natančneje uredijo z zakonom in samoupravnim aktom 
organizacije združenega dela. Posebej je poudarjeno1, da je poslovodni organ 
odgovoren v okviru svojih pravic in dolžnosti tudi za poslovne rezultate or- 
ganizacije kot tudi za organiziranje in usklajevanje delovnega procesa v organi- 
zaciji. 

Ker je v sistemu samoupravljanja delavcev v organizacijah združenega dela 
važen element samoupravni nadzor delavcev, je v predlogu ustave (107. člen) 
določeno, da imajo delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
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dela pravico in dolžnost, da za uresničitev in varstvo svojih samoupravnih 
pravic uresničujejo samoupravni delavski nadzor neposredno prek organov 
upravljanja organizacije in prek posebnega organa samoupravnega delavskega 
nadzora. Poleg tega je določeno okvirno delovno področje organa samouprav- 
nega delavskega nadzora, kot tudi pravica in dolžnost tega organa, da o zapaže- 
nih pojavih in o svojem mnenju obvesti delavce, organe in službe organizacije 
pri katerih je opazil te pojave, in organe, ki so jih v organizaciji upravičeni 
in dolžni odstraniti, ter da sodelujejo z organi družbenega nadzora in kontrole. 
Sestava, izvolitev in odpoklic organa samoupravnega delavskega nadzora in 
njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti se uredijo s statutom in drugimi 
samoupravnimi akti organizacije v skladu z zakonom. 

V predlogu ustave (105. člen) je določena splošna vsebina samoupravnega 
sporazuma o združevanju v delovno organizacijo oziroma V sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela, z rezervno klavzulo, da so v tem sporazumu lahko 
druge določbe, pomembne za skupno delo in poslovanje združenih organizacij 
in za uresničevanje samoupravnih pravic delavcev v njih. Samoupravni spo- 
razum o združitvi v delovno oziroma v sestavljeno organizacijo združenega 
dela se sklene, ko ga sprejme večina vseh delavcev v vsaki temeljni organizaciji. 
Po predlogu ustave mora imeti statut temeljne organizacije vsaka organizacija 
združenega dela. Statut temeljne organizacije sprejmejo na predlog delavskega 
sveta delavci, in sicer z večino glasov vseh delavcev v temeljni organizaciji, 
statut delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije pa sprejmejo na 
predlog njenega delavskega sveta delavci združenih temeljnih organizacij 
z večino glasov vseh delavcev v vsaki izmed omenjenih organizacij. Ker se 
temeljna medsebojna razmerja v organizaciji združenega dela urejajo s samo- 
upravnim sporazumom o njihovem združevanju v ustrezne organizacije zdru- 
ženega dela, njen statut in drugi splošni akti organizacije ne smejo biti v na- 
sprotju s tem samoupravnim sporazumom. 

V predlogu ustave (109. člen) je določeno, da se določbe o uresničevanju 
samoupravljanja v organizacijah združenega dela uporabljajo tudi za delavce 
v delovnih skupnostih, ki so ustanovljene za opravljanje zadev skupnega po- 
mena za več organizacij združenega dela v skladu z naravo teh zadev in skupni- 
mi interesi, zaradi katerih so ustanovljene te delovne skupnosti. 

3. Samoupravljanje v samoupravnih interesnih skupnostih 
(110. do 113. člen) 

Glede na zelo raznotero naravo različnih samoupravnih interesnih skup- 
nosti in na to, da bodo vprašanja samoupravljanja v teh skupnostih podrobneje 
urejena v republiških ustavah oziroma v pokrajinskih ustavah, so v predlogu 
ustave le temeljno načelo in najbolj splošne določbe, ki zagotavljajo, da bodo 
ustrezna razmerja v skladu z enotnimi temelji samoupravljanja. 

V ta namen je določeno*, da se zadeve s skupnim pomenom za člane samo- 
upravnih interesnih skupnosti in način odločanja o njih, delovno področje, po- 
oblastila in odgovornosti skupščine in drugih organov interesne skupnosti ter 
druga vprašanja s skupnim pomenom za delovne ljudi in samoupravne organi- 
zacije ter skupnosti, organizirane v interesni skupnosti, urejajo s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi interesne skupnosti in z njenim statutom, ki mora 
biti v skladu s tem samoupravnim sporazumom (110. člen). Hkrati je predvidena 
možnost, da se z zakonom določi, da samoupravni sporazum o ustanovitvi ozi- 
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roma statut samoupravne interesne skupnosti, ki opravlja dejavnost s posebnim 
družbenim pomenom, potrjuje (pristojni) organ družbenopolitične skupnosti. 

Predlog ustave določa, da zadeve samoupravne interesne skupnosti upravlja 
skupščina, ki jo sestavljajo delegati, ki jih delovni ljudje in organizacije združe- 
nega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti — člani interesne 
skupnosti volijo in odpokličejo in so jim odgovorni za svoje delo. V skladu 
s splošnimi načeli delegatskega sistema je dalje določeno, da delegati v skup- 
ščini delajo po smernicah članov samoupravne interesne skupnosti, ki so jih 
izvolili, in da so jim odgovorni za svoje delo. Predvideno je tudi, da se v samo- 
upravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo delovni ljudje in njihove organiza- 
cije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za katerega se 
ustanavlja interesna skupnost, organizira skupščina tako, da se zagotovi njihovo 
enakopravno odločanje o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornosti. 
Določene izvršilne funkcije lahko skupščina samoupravne interesne skupnosti 
zaupa svojim izvršilnim organom, ki so ji odgovorni za svoje delo. 

Določeno je, da se s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne 
interesne skupnosti ter z njenimi drugimi splošnimi akti neposredno določijo 
odgovornost organov upravljanja te skupnosti in delegatov v omenjenih organih, 
način uresničevanja nadzorstva članov interesne skupnosti nad delom organov 
upravljanja ter strokovnih služb in način obveščanja članov interesne skupnosti 
o delu omenjenih organov in služb ter o vprašanjih, ki se obravnavajo in rešu- 
jejo v interesni skupnosti (112. člen). S tem je poudarjeno, da so ta odgovornost, 
nadzor in obveščenost članov samoupravne interesne skupnosti obvezni elementi 
samoupravljanja v teh skupnostih ne glede na to, da se konkretno urejanje 
ustreznih odnosov prepušča samoupravnemu sporazumu med člani interesne 
skupnosti. 

Končno je v predlogu ustave predvideno, da se, ko je v ustavi ah statutu 
družbenopolitične organizacije določeno, da delovni ljudje prek skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti sodelujejo pri odločanju o vprašanjih iz pristoj- 
nosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ti delovni ljudje organizirajo v 
okviru interesne skupnosti oziroma združujejo svoje interesne skupnosti tako, 
da lahko sodelujejo pri odločanju o omenjenih vprašanjih v skupščini družbeno- 
politične skupnosti (113. člen). 

4. Samoupravljanje v krajevnih skupnostih (114. in 115. člen) 

Predlog ustave določa načelo, da je pravica in dolžnost delovnih ljudi in 
občanov v naselju, delu naselja ali v več povezanih naseljih, da se za uresni- 
čevanje določenih skupnih interesov in potreb samoupravno organizirajo v kra- 
jevno skupnost (114. člen). Na ta način predlog ustave uvaja krajevno skupnost 
kot obvezni konstitutivni element samoupravnega sistema in samoupravne 
organizacije družbe nasploh in hkrati določa, katere skupne interese in potrebe 
delovni ljudje in občani v njej solidarno zadovoljujejo. 

Predlog ustave opredeljuje krajevno skupnost v bistvu kot specifično 
samoupravno interesno skupnost, v kateri se delovni ljudje in občani zaradi 
uresničevanja svojih skupnih interesov in potreb povezujejo s samoupravnim 
sporazumevanjem in na drug način z organizacijami združenega dela, interes- 
nimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi na 
območju in izven območja krajevne skupnosti, ki imajo interes in dolžnost biti 
udeležene pri zadovoljevanju omenjenih interesov in potreb. 
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Predlog ustave določa tudi načelo, da delovni ljudje v krajevnih skupnostih 
(prek delegatskega sistema in na drug način) sodelujejo pri opravljanju druž- 
benih zadev in pri odločanju o vprašanjih s skupnim pomenom v občini in 
v širših družbenopolitičnih skupnostih. 

V predlogu ustave so za razliko od ustave SFRJ iz leta 1963 tudi določbe: 
da se način in postopek za ustanovitev krajevnih skupnosti določita v statutu 
občine, da delovni ljudje v krajevni skupnosti sprejemajo statut, da se z zako- 
nom lahko določijo načela postopka za ustanovitev krajevnih skupnosti idr. 
(115. člen). 

5. Občina (116. do 119. člen) 

Predlog ustave definira občino kot samoupravno in temeljno družbeno- 
politično skupnost, ki temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda 
in vseh ljudi, v kateri delovni ljudje in občani ustvarjajo in zagotavljajo' pogoje 
za svoje življenje in delo, usmerjajo družbeni razvoj, uresničujejo in usklajujejo 
svoje interese ter na podlagi načela solidarnosti zadovoljujejo skupne potrebe 
in v kateri se izvršujejo funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev. 
Poleg tega predlog ustave določa, da delovni ljudje in občani pri uresničevanju 
svojih skupnih interesov, pravic in dolžnosti v občini odločajo organizirani 
v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih oblikah samoupravnega združevanja, v družbe- 
nopolitičnih organizacijah, s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim 
dogovarjanjem, kadar gre za skupne zadeve, ki jih po njihovi naravi ni mogoče 
opravljati v omenjenih organizacijah in skupnostih, pa po delegatih v občinski 
skupščini in drugih organih samoupravljanja (116. člen). 

V predlogu ustave je tudi določba, da se pravice in dolžnosti občine določijo 
z ustavo in s statutom občine, ne pa tudi z zakonom, kot je bilo to določeno 
z ustavo SFRJ iz leta 1963. V tem smislu so v predlogu ustave določene tiste 
funkcije občine, ki izhajajo iz značaja občine kot samoupravne in temeljne 
družbenopolitične skupnosti in ki zagotavljajo enoten položaj občine v družbeno- 
političnem sistemu (117. člen). 

V predlogu ustave so tudi določbe o samofinanciranju skupnih potreb 
oziroma o financiranju splošnih družbenih potreb v občini (118. člen). 

Predlog ustave posebej poudarja načelo medobčinskega sodelovanja in do- 
loča oblike tega sodelovanja ter svobodnega združevanja občin v različne oblike 
regionalnih in drugih skupnosti. Določeno je, da ustava lahko odredi obvezno 
združevanje občin v mestne ali regionalne skupnosti kot posebne družbeno- 
politične skupnosti, na katere se prenašajo določene zadeve iz pristojnosti 
republike oziroma avtonomne pokrajine in občine. Predlog ustave prav tako 
predvideva, da se v skladu z ustavo občine v mestih združujejo v mestne skup- 
nosti, ki izvršujejo kot posebne družbenopolitične skupnosti določene pravice 
in dolžnosti, ki jim jih v skupnem interesu občine zaupajo in na katere se 
lahko prenesejo določene zadeve iz pristojnosti republike oziroma avtonomne 
pokrajine (119. člen). Te možnosti so predvidene zaradi dejanskih potreb posa- 
meznih zlasti večjih republik, da se vzpostavijo ustreznejše politično-teritorialne 
organizacije kot tudi glede na specifične pogoje in potrebe po združevanju 
občin v mestih. 
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6. Samoupravni sporazumi in družbeni dogovori (120. do 128. člen) 

Ker so samoupravni sporazumi in družbeni dogovori splošne oblike samo- 
upravnega urejanja družbenih odnosov v združenem delu in na drugih področjih 
družbenega življenja oziroma splošne oblike samoupravne koordinacije aktiv- 
nosti delavcev v organizacijah združenega dela in delovnih ljudi v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih in ker ti sporazumi in dogovori 
kljub administrativni prisilnosti in koordinaciji, ki se stihijsko uresničuje 
z delovanjem tržnih zakonitosti, spreminjajo to koordinacijo v zavestno akcijo 
samih delavcev in drugih delovnih ljudi, so v predlogu ustave ustvarjene ustav- 
ne predpostavke, da delovni ljudje obvladajo celotne odnose, v katerih delajo 
in živijo, kot tudi, da na samoupravnih podlagah usklajujejo svoje interese 
in urejajo vprašanja s skupnim pomenom. 

Samoupravni sporazumi se kvalificirajo kot oblika samoupravnega urejanja 
odnosov, s katerimi delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
in delovni ljudje v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih usklajujejo v okviru svojih 
samoupravnih pravic in na podlagi enakopravnosti svoje interese v družbeni 
delitvi dela in v družbeni reprodukciji, združujejo delo in delovna sredstva, 
urejajo medsebojna razmerja v zvezi z združevanjem dela in sredstev, ustanav- 
ljajo delovne in druge organizacije združenega dela, banke, poslovne in druge 
skupnosti, določajo temelje in merila za delitev dohodka in sredstev za osebne 
dohodke, določijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter ukrepe 
za njihovo uresničevanje in urejajo druge odnose s skupnim pomenom (121. člen). 
S tem je razširjen krog subjektov, ki sodelujejo pri sklepanju samoupravnih 
sporazumov, saj so poleg delavcev v organizacijah združenega dela navedeni 
tudi delovni ljudje v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih 
in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih; nato je poudarjeno, 
da ti sporazumi zadevajo odnose, ki njihovo urejanje spada v okvir samouprav- 
nih pravic ustreznih subjektov, in da je popolneje izražen predmet samouprav- 
nega sporazumevanja, kar vse skupaj ustrezneje izraža temeljna razmerja, 
ki se urejajo s temi sporazumi. 

V predlogu ustave je določena tudi obveznost, da delavci o uresničevanju 
svojih neodtujljivih pravic, ki se določajo s samoupravnim sporazumom, odlo- 
čajo z neposrednim osebnim izrekanjem, t. j. šteje se, da je takšen sporazum 
sprejet, če se z njim strinja večina delavcev oziroma delovnih ljudi določene 
organizacije oziroma skupnosti (tretji odstavek 121. člena). 

Predlog ustave določa, da imajo organizacije sindikata pravico in dolžnost 
dajati pobude in predloge za sklepanje samoupravnih sporazumov ter da lahko 
začnejo postopek, da se sklenjeni samoupravni sporazum ponovno obravnava, 
če so mnenja, da se z njim kršijo samoupravne pravice delavcev in družbeno- 
ekonomski odnosi, določeni z ustavo. Poleg teh pooblastil je v istem členu tudi 
pravica sindikata, da sodeluje pri sklepanju in podpisovanju samoupravnih 
sporazumov, s katerimi se urejajo medsebojna razmerja delavcev ali določijo 
temelji in merila za delitev sredstev za osebne dohodke. Če organizacija sindi- 
kata ne podpiše takšnega sporazuma, ga organizacija združenega dela sme 
uporabljati, organizacija sindikata pa lahko sproži spor pred sodiščem združe- 
nega dela (122. člen). 

Z družbenim dogovorom organizacija združenega dela, zbornica in druga 
splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne orga- 



544 Priloge 

nizacije in skupnosti, organi družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge 
družbenopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samo- 
upravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov s širšim skupnim 
pomenom za subjekte dogovora ali s splošnim družbenim pomenom. Družbeni 
dogovor sklepajo v imenu udeležencev dogovora njihovi pooblaščeni organi. 
Pri sklepanju družbenih dogovorov sodelujejo po naravi odnosov, ki se z njimi 
urejajo, zainteresirane samoupravne organizacije, organi in skupnosti ah več 
skupaj, pri njihovem sklepanju pa lahko sodelujejo tudi organi družbenopoli- 
tične skupnosti, družbenopolitične in druge družbene organizacije (124. člen). 

Skupščina družbenopolitične skupnosti spodbuja samoupravno sporazume- 
vanje in družbeno dogovarjanje ter lahko odredi, da so zainteresirane organi- 
zacije in skupnosti dolžne izvesti postopek za samoupravno sporazumevanje 
oziroma družbeno dogovarjanje (125. člen). Nato je določeno, da samoupravni 
sporazum oziroma družbeni dogovor zavezuje družbene subjekte, ki so ga skle- 
nili ali so k njemu pristopih (126. člen). Izpuščena je določba amandmaja XXIII, 
da lahko družbenopolitične Skupnosti z zakonom določijo splošno obveznost 
družbenih dogovorov. Ta sprememba je motivirana tako, da zakonsko določanje 
obveznosti družbenih dogovorov pravzaprav izhaja iz okvirov samoupravnega 
urejanja ustreznih odnosov, kakršno je v naravi samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov oziroma da v tem primeru ni družbeni dogovor, temveč 
zakon tisti, ki vzpostavlja obveznost za vse, in da na ta način postane urejanje 
ustreznih odnosov pravzaprav njihovo zakonsko urejanje. 

Prav tako so dodane nove določbe, s katerimi se določa odgovornost sub- 
jektov, ki so Oklenili sporazum oziroma dogovor, za njuno izvajanje, nato da se 
s sporazumi in dogovori lahko predvidi arbitraža za reševanje sporov, ki nasta- 
nejo pri njihovem izvajanju (127. člen), kot tudi določba, po kateri so udeleženci 
pri sporazumevanju in dogovarjanju enakopravni, postopek za sporazumevanje 
in dogovarjanje pa je javen (128. člen). 

7. Družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine 
(129. do 131. člen) 

Ker je potrebno čimbolj popolno varstvo samoupravljanja in družbene 
lastnine pred raznovrstnimi oblikami poseganja v družbeno lastnino ah v druž- 
benoekonomske in druge samoupravne pravice delovnih ljudi in njihovih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, predlog ustave uvaja posebno družbeno 
varstvo samoupravljanja in družbene lastnine ter določa organe, ki ga uresni- 
čujejo, kot tudi njihova ustavna pooblastila. V zvezi s tem je določeno, da to 
varstvo uresničujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovorni 
organi, sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec in družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja, pri čemer so oblike in način uresničevanja družbenega varstva 
samoupravljanja in družbene lastnine določene v ustavi in zakonu (129. člen). 

Skupščina družbenopolitične skupnosti uresničuje to varstvo, če se v orga- 
nizaciji združenega dela ah drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti bistve- 
no krnijo samoupravni odnosi ali huje poškodujejo družbeni interesi ah če 
organizacija oziroma skupnost ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti 
in je upravičena, da pod p>ogoji in v postopku, ki so določeni z zakonom, razpusti 
delavski svet oziroma ustrezni organ upravljanja v organizaciji združenega dela 
ter razpiše vohtve za člane tega organa, da v organizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih razpusti izvršilne organe 
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in razreši poslovodne organe in delavce na vodilnih mestih, imenuje začasne 
organe, ki imajo z zakonom določene pravice in dolžnosti, da začasno omeji 
uresničevanja določenih samoupravnih pravic delovnih ljudi in organov uprav- 
ljanja ter da nastopa z drugimi v zakonu določenimi ukrepi (130. člen). 

Predlog uvaja tudi novo institucijo — družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja — kot samostojnega organa družbene skupnosti, ki nastopa z ukrepi in 
pravnimi sredstvi ter upravlja druge z zakonom določene pravice in dolžnosti 
pri uresničevanju družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine. Družbeni pravobranilec samoupravljanja sproži pred skup- 
ščino družbenopolitične skupnosti, ustavnim sodiščem ali sodišči postopek za 
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine ter za razve- 
ljavitev ali odpravo odločitev ali drugih aktov, s katerimi se te pravice kršijo. 
Postopek sproži ne le na svojo pobudo, temveč tudi na pobudo delavcev, orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, sindi- 
kata ter drugih družbenopolitičnih organizacij, državnih organov in občanov. 
Da bi mogel samoupravni pravobranilec uspešno izvrševati svojo funkcijo, 
je v predlogu določena obveznost državnih organov in organov samoupravnih 
organizacij in skupnosti, da mu dajejo podatke in informacije, pomembne za 
izvrševanje njegove funkcije (131. člen). 

8. Skupščinski sistem (členi 132 do 149) 

Po predlogu ustave se v primerjavi z veljavnimi določbami ustave SFRJ 
bistveno spreminjata organizacija in delovanje skupščinskega sistema, in sicer 
predvsem v tem smislu, da se vzpostavlja delegatski sistem kot osnova za 
konstituiranje in delovanje skupščin in kot oblika, v kateri se delovni ljudje 
s svojimi delegacijami in delegati neposredno udeležujejo opravljanja funkcij 
družbenopolitičnih skupnosti. Omenjena novost je bistvena značilnost novega 
skupščinskega sistema, ki je v kontinuiteti z veljavnim sistemom, vendar pa 
se tako še bolj izpopolnjuje kot funkcija delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi ter oblika integracije samoupravnega družbenega dela. 

Predlog ustave izhaja iz sedanjega značaja skupščine kot organa družbenega 
samoupravljanja in najvišjega organa oblasti v okviru pravic in dolžnosti druž- 
benopolitične skupnosti, pri čemer se poudarja predvsem njen samoupravni 
značaj. Tako je v definiranju skupščin namesto dualizma in nasprotja izražena 
enotnost samoupravljanja in politične oblasti. Novost je tudi v tem, da je že 
prej poudarjeno načelo o pravici do samoorganiziranja delovnih ljudi izraženo 
kot njihova pravica, da urejajo oblikovanje, organizacijo in pristojnost skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovornih organov po enotnih načelih, 
ki jih določa ustava. Hkrati je določeno načelo, da se sestava, organizacija in 
pristojnost skupščine SFRJ in njej odgovornih organov določajo s to ustavo. 
Tako je, glede na enotna temeljna načela skupščinskega sistema določeno, da 
veljajo za skupščino SFRJ in njej odgovorne organe posebne določbe v ustavi 
SFRJ v skladu s posebnostmi značaja federacije in načina, kako se opravljajo 
funkcije v njej (132. člen). 

Glavna novost v konstituiranju in delovanju skupščin je uvedba delegat- 
skega sistema kot podlage, iz katere se porajajo in oblikujejo skupščine v vseh 
družbenopolitičnih skupnostih. Da bi bila zagotovljena in omogočena delovnim 
ljudem čimbolj neposredna udeležba pri izvrševanju funkcij družbenopolitičnih 
skupnosti, se jim določa pravica in dolžnost, da v temeljnih samoupravnih 
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organizacijah in skupnostih, v katerih delajo in živijo, oblikujejo svoje dele- 
gacije. Glavna funkcija delegacij, kot oblike in instrumenta za povezovanje 
in vključevanje temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti delovnih 
ljudi pri izvrševanju funkcij skupščin, je omogočiti delovnim ljudem organi- 
zirano udeležbo pri delu in odločanju skupščin ter čimbolj neposredno in 
avtentično izražanje njihovih interesov pri obravnavi in pri odločanju o skupnih 
in splošnih družbenih vprašanjih. 

S tako postavljeno funkcijo so delegacije temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti — kot bistveno nov faktor v samoupravnih odnosih in poli- 
tičnem sistemu — hkrati tudi oblika samoupravljanja delovnih ljudi v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter podlaga, iz katere se konstitu- 
irajo skupščine družbenopolitičnih skupnosti. To ustvarja ustavne pogoje za 
premagovanje dosedanje ločenosti temeljnih samoupravnih delegacij in skup- 
nosti ter skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ki je omogočala pojav pa tudi 
prevlado predstavniškega načela pri konstituiranju in delu skupščin in imela 
za posledico krepitev politično predstavniškega značaja skupščin in odtujevanje 
politične oblasti in centrov političnega odločanja od delavskega razreda in samo- 
upravne Organizacije združenega dela. 

Ko izhaja iz rešitev iz osnutka ter najširše podpore organizacij in delovnih 
ljudi ter občanov v javni razpravi, da se na delegatskih osnovah omogoči in 
zagotovi vsem delovnim ljudem, samoupravno organiziranim in združenim, da 
bodo čimprej neposredno udeleženi pri izvrševanju funkcij skupščin, predlog 
ustave določa, da oblikujejo delegacije delovni ljudje v temeljnih organizacijah 
združenega dela, kamor spadajo tudi delovne skupnosti, ki opravljajo zadeve, 
ki so skupnega pomena za več temeljnih organizacij, ter v krajevnih skup- 
nostih kot temeljnih oblikah organizacije dela in življenja delovnih ljudi. 
Tako poleg veljavnih načel in pravic delavcev v organizacijah združenega dela, 
ki so sedaj prek delegacij in delegatov zastopani v skupščini, tudi delovni 
ljudje in občani v krajevnih skupnostih kot temeljnih samoupravnih skup- 
nostih na teritorialni podlagi pridobivajo pravico do udeležbe pri izvrševanju 
funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Pravica do oblikovanja delegacije 
je določena tudi kot pravica delovnih ljudi, ki delajo v kmetijski, obrtni in 
drugih podobnih dejavnostih in z delovnimi sredstvi, do katerih imajo lastninsko 
pravico, in sicer skupaj z delavci, s katerimi združujejo svoje delo in delovna 
sredstva. Za uveljavitev te pravice pa izhaja predlog ustave iz tega, da so že 
organizirani v skupnosti ali da se za organizirano udeležbo pri izvrševanju 
funkcij skupščin morajo organizirati v druge z zakonom določene oblike zdru- 
ževanja. Pravica do oblikovanja delegacij se določa tudi kot pravica delovnih 
ljudi v delovnih skupnostih državnih organov, družbenopolitičnih organizacij 
in društev ter v vseh drugih skupnostih, ki po značaju niso organizacije zdru- 
ženega dela, ter pravica aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ, vendar na način, ki ga določata ustava in zakon. Ker gre 
za organizacije združenega dela s področja izobraževanja, predlog posebej 
določa, da sodelujejo pri sestavljanju delegacij teh organizacij tudi študenti 
in dijaki pod pogoji in na način, kot jih določa zakon, kar omogoča in zagotavlja, 
da bodo lahko tudi oni ustrezno, t. j. s tretjino zastopani v delegaciji in med 
delegati s tega področja. Predlog ustave tudi določa, da opravljajo funkcijo 
delegacije v družbenopolitičnih organizacijah njihova volilna telesa, določena 
z njihovim statutom oziroma drugimi odločitvami. Te nove rešitve predloga 



Priloge 547 

ustave (133. člen) bistveno razširjajo samoupravno podlago, na kateri se konsti- 
tuirajo in delujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

Poleg tega določa predlog ustave še druga načela, ki so bistvenega pomena 
za oblikovanje in povezovanje delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Tako je določeno, da sestavijo posebno delegacijo tudi delovni ljudje, ki trajno 
delajo v delu temeljne organizacije združenega dela, katera ni na območju 
občine, na katerem je sedež te organizacije, ter da v temeljni organizaciji 
združenega dela oziroma v delovni skupnosti z majhnim številom delovnih 
ljudi vsi delovni ljudje izvršujejo funkcijo delegacije. 

Glede na načelo, da vsaka samoupravna organizacija oziroma skupnost 
sestavi svojo delegacijo, da bi tako bila udeležena pri opravljanju funkcij skup- 
ščin vseh družbenopolitičnih skupnosti, predlog ustave določa, da volijo člane 
delegacije delovni ljudje neposredno, s tajnim glasovanjem. Temeljne samo- 
upravne organizacije in skupnosti imajo pravico s svojimi statuti v skladu 
z zakonom določiti število članov in sestavo delegacije ter način njene izvolitve 
in odpoklica. Pri tem mora biti sestava delegacije takšna, da bo zagotavljala, 
da bodo zastopani delavci iz vseh delov delovnega procesa ter da bo ustrezala 
socialni sestavi temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. V pred- 
logu so tudi določbe o mandatu delegacije, ki traja 4 leta, o nezdružljivosti 
funkcije člana delegacije z določenimi funkcijami v organizaciji združenega 
dela in o tem, da nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen 
za člana delegacije iste samoupravne organizacije oziroma skupnosti (134. člen). 

Sam potek kandidacijskega postopka organizirajo organizacije Socialistične 
zveze oziroma sindikata, pri čemer kandidate za člane delegacije predlagajo 
in določajo delovni ljudje temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti 
v Socialistični zvezi, in sicer v njenih organizacijah oziroma v organizacijah 
sindikata. Naloga omenjenih družbenopolitičnih organizacij je zagotoviti takšen 
demokratičen postopek, ki bo omogočal delovnim ljudem, da bodo pri predla- 
ganju in določanju kandidatov lahko svobodno izrazili svojo voljo. Za kandi- 
dacijski postopek za delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi 
v oboroženih silah predlog ustave pravi, da se ta postopek ureja z zveznim 
zakonom. Z njim se določajo organi, ki izvajajo kandidacijski postopek, v 
skladu z načeli, ki jih določa ta ustava ter narava dejavnosti in organizacija 
oboroženih sil, pa se lahko posebej uredijo tudi druga vprašanja, ki se nanašajo 
na izvolitev in delo teh delegacij (135. člen). 

Ker utegne tudi med trajanjem mandatnega obdobja skupščine priti do 
ustanovitve novih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, predlog 
ustave določa, da tudi delovni ljudje v ta'ko oblikovanih organizacijah in skup- 
nostih sestavijo svojo delegacijo, ki se vključi v izvrševanje funkcij skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti na način, ki ga določa zakon (136. člen). 

V zvezi s temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi izhaja 
predlog ustave iz načela, da ena ali več delegacij teh organizacij in skupnosti, 
povezanih z delom in drugimi skupnimi interesi ah z interesi v družbeno- 
politični skupnosti oziroma kadar gre za širše družbenopolitične skupnosti, 
kot sta republika in avtonomna pokrajina — delegati teh organizacij in skup- 
nosti v občinskih skupščinah delegirajo iz vrst delegacij delegate v ustrezne 
zbore skupščine družbenopolitičnih skupnosti na način, določen z ustavo ozi- 
roma statutom in zakonom. Tako se v republiki oziroma avtonomni pokrajini 
omogoča bodisi uveljavitev delovno-funkcionalnega bodisi teritorialnega načela, 
ker lahko delegati v zborih samoupravnih skupnosti občinskih skupščin volijo 
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in pošiljajo delegate v republiško skupščino oziroma skupščino avtonomne po- 
krajine ali pa se povezujejo po delovnih področjih v določeni občini v dveh 
ali več občinah (gospodarstvo, izobraževanje, zdravstvo idr.) ali pa skupaj 
z delegati z drugih delovnih področij v okviru zbora združenega dela kot 
celote. Predlog izhaja iz načela, da se število delegatov določi sorazmerno številu 
ljudi v temeljnih organizacijah in skupnostih, pri čemer se od tega načela sme 
odstopiti in se smejo uporabiti druga merila za zagotovitev ustrezne zastopa- 
nosti delovnih ljudi posameznih področij družbenega dela oziroma teritorialnih 
območij (138. člen). 

V skladu s potrebo, da se popolneje izrazijo interesi delovnih ljudi v skup- 
ščini družbenopolitične skupnosti, predlog ustave določa, da delovni ljudje in 
občani, organizirani na samoupravnih podlagah, sodelujejo pri izvrševanju 
funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ne samo organizirani v temeljne 
samoupravne organizacije in skupnosti, temveč sodelujejo pri delu teh skupščin 
organizirani v okviru družbenopolitičnih organizacij. Predlog ustave določa 
torej načelo, da delegirajo v skupščine družbenopolitičnih skupnosti svoje 
delegate tudi delavci in drugi delovni ljudje in občani, organizirani v družbeno- 
političnih organizacijah, ki so združene v Socialistični zvezi, ah če občan ni 
član nobene druge organizacije — neposredno v organizacijah Socialistične 
zveze. Delegati se izberejo tako, da najprej družbenopolitične organizacije 
v okviru Socialistične zveze po dogovoru določijo enotno listo kandidatov 
za delegate v skupščine družbenopolitičnih skupnosti izmed svojih delegacij. 
O izvolitvi teh delegatov v občinsko skupščino na podlagi liste kandidatov se 
izrečejo delovni ljudje in občani neposredno s splošnim in tajnim glasovanjem. 
Kadar pa gre za izvolitev delegatov v republiške in pokrajinske skupščine, se 
na podlagi liste vseh kandidatov izrečejo o njih zbori delegatov družbeno- 
političnih organizacij v občinskih skupščinah s tajnim glasovanjem (139. člen). 

Predlog izhaja iz načela, da določajo delegacije temeljna stališča za delo 
delegatov v skupščini ter za njihovo udeležbo pri odločanju glede na interese 
in smernice temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter upoštevajoč 
interese drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter splošne družbene 
interese in potrebe. Delegacija je dolžna o svojem delu in o delu delegatov 
v skupščini obveščati temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti in 
je za svoje delo odgovorna tem organizacijam oziroma skupnostim. Da bi 
sporazumno prišlo do skupnih rešitev v zvezi z vprašanji iz pristojnosti skup- 
ščine in do sporazumnega reševanja drugih vprašanj, ki so skupnega pomena, 
mora delegacija sodelovati z delegacijami drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti (137. člen). 

V siki adu z načeli o delu in odgovornosti delegacij se, kot določa predlog 
ustave, delegati pri zavzemanju stališč o vprašanjih, o katerih se odloča v skup- 
ščini, ravnajo v skladu s smernicami svojih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter v skladu s temeljnimi stališči delegacij oziroma družbenopolitičnih 
organizacij, ki so jih delegirale, kot tudi v skladu s skupnimi in splošnimi druž- 
benimi interesi in potrebami, pri čemer se delegati samostojno opredeljujejo 
in glasujejo o vprašanjih, o katerih se odloča v skupščini. V zvezi s tem je 
delegat dolžan o delu skupščine in o svojem delu obveščati delegacijo in temeljne 
samoupravne organizacije in skupnosti oziroma družbenopolitične organizacije, 
ki so ga delegirale in jim je odgovoren za svoje delo (141. člen). 

Predlog ustave določa tudi načelo, po katerem sta lahko delegacija in vsak 
njen član, tudi delegat v skupščini, odpoklicana; imata pa tudi pravico, da 
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odstopita. Člani delegacije in delegati se načeloma odpokličejo na način in po 
postopku, ki veljata za izvolitev delegacij in delegatov (142. člen). 

V predlogu ustave je tudi načelo, po katerem ne more biti nihče, kdor 
je bil izvoljen za delegata za 4 leta, več kot dvakrat zaporedoma delegat v isti 
skupščini, ter načelo o nezdružljivosti funkcije delegata v skupščini in drugih 
z zakonom določenih funkcij v organih iste družbenopolitične skupnosti (140. 
člen). 

Ko prevzema določbe iz ustave SFRJ o funkcijah skupščine in o odnosih 
skupščine kot najvišjega organa oblasti in organa družbenega samoupravljanja 
do drugih organov družbenopolitične skupnosti, kar je dobilo vso podporo v 
dosedanji skupščinski praksi in delovanju skupščinskega sistema ter v predlogih, 
ki so bili dani v javni obravnavi, predlog ustave natančneje določa glavne 
funkcije in zadeve skupščin kot organov oblasti in organov družbenega samo- 
upravljanja (143. člen). 

V zvezi z določanjem politike in sprejemanjem aktov družbenopolitične 
skupnosti je treba zlasti poudariti, da delegatski sistem bistveno spreminja 
proces odločanja in zagotavljanja izvajanja sprejetih sklepov. Gre predvsem za 
decentralizacijo iniciative za načenjanje posameznih vprašanj, o katerih je 
treba odločiti. Delegacije in delegati naj bi v praksi poštah glavni nosilci 
iniciativ in predlogov za politiko in akte, tako da je delovanje skupščin vse 
bolj zasnovano na delu delegacij in delegatov, glavna funkcija izvršilnih in 
upravnih organov pa je usmerjena na izvrševanje politike in aktov skupščine. 

Vse faze procesa odločanja v skupščini so nadaljevanje samoupravnega 
procesa obravnavanja iniciativ, predlogov in možnih alternativ v vsaki samo- 
upravni organizaciji in skupnosti ter v družbenopolitičnih organizacijah, s čimer 
se dosedanje oblike konzultacij udeležencev pri odločanju nadomeščajo z njiho- 
vim neposrednim in organiziranim sodelovanjem pri pripravljanju in spreje- 
manju sklepov, ki jih na koncu določi oziroma sprejme skupščina. To terja 
seveda aktivno vlogo delegacij in delegatov, ki morajo imeti pred očmi interese 
ne le svojih, temveč tudi drugih organizacij in skupnosti ter širše interese 
in potrebe določene družbenopolitične skupnosti. To razvija hkrati tudi višjo 
obliko odgovornosti tistih, ki odločajo o družbenih zadevah. Tako zastavljen, 
demokratičen postopek pri odločanju in usklajevanju različnih družbenih inte- 
resov pa zahteva tudi razvito družbeno zavest in odgovornost za njihovo izva- 
janje v vsaki samoupravni organizaciji in skupnosti oziroma družbenopolitični 
skupnosti. 

Skupščine kot organi družbenega samoupravljanja bodo, kot določa predlog 
ustave, obravnavale vprašanja skupnega pomena za organizacije združenega 
dela in za druge samoupravne organizacije in skupnosti ter bodo usklajevale 
njihove odnose in interese. Da bi prišla skupščina v celoti do izraza v funkciji 
usklajevanja odnosov in interesov samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
jih izraža v sebi, naj delegatski sistem kot temelj za konstituiranje in delovanje 
skupščin omogoči, da pridejo avtentični interesi združenega dela in drugih 
področij družbenega življenja in ustvarjalnosti ljudi ter njihovih potreb nepo- 
sredno do izraza v skupščinah prek delegacij in delegatov, ki ostanejo še naprej 
na svojih delovnih mestih in delovno povezani s samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi in jim tudi odgovarjajo. 

Izražanje družbenih interesov in potreb ter njihovih nosilcev v skupščinah 
kot tudi medsebojno usklajevanje in povezovanje interesov enih samoupravnih 
organizacij in skupnosti z drugimi ter s širšimi družbenimi interesi, pelje in 
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mora pripeljati skupščine v funkcijo dejanskih faktorjev določanja in odločanja 
ter usklajevanja družbenih interesov in potreb, ne pa da bodo to organi in centri, 
ki so skupščinam odgovorni pri izvrševanju zadev in nalog, ki se jim zaupajo. 
To zagotavlja tudi demokratično sintezo interesov delovnih ljudi v združenem 
delu z interesi drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter delovnih ljudi 
in občanov v njih. 

Predlog ustave določa tudi funkcije skupščine v zvezi s samoupravnim 
sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem, z obravnavanjem vprašanj 
ustavnosti, zakonitosti in pravosodja ter organiziranjem in opravljanjem druž- 
benega nadzorstva, pri čemer se v drugih določbah o političnem sistemu natanč- 
neje določajo pravice in instrumenti delovanja skupščin pri. opravljanju družbe- 
nega nadzorstva. 

Poleg dosedanjih z ustavo SFRJ določenih funkcij skupščine v zvezi z 
oblikovanjem in določanjem pristojnosti organov družbenopolitične skupnosti, 
tudi upravnih organov, ter pri izvrševanju volilne funkcije, sta v predlogu 
ustave posebej poudarjeni naslednji dve funkciji. Kot prva pravica in dolžnost 
skupščine, da skrbi za izvajanje politike, predpisov in drugih splošnih aktov 
ter da določa politiko izvrševanja predpisov in splošnih aktov ter obveznosti 
organov in organizacij v zvezi s tem. In drugič, skupščina opravlja politično 
kontrolo nad delom izvršnih svetov in upravnih organov ter drugih nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, odgovornih skupščini. 
Poleg doslej znanih instrumentov politične kontrole (poročilo, interpelacija, 
vprašanja delegatov idr.) ima sedaj skupščina pravico in dolžnost s svojimi 
smernicami, s katerimi se določijo obveznosti izvršilnih organov v zvezi z delom 
in izvajanjem politike in aktov, usmerjati delo teh organov. 

V organizacijo in sestavo skupščin družbenopolitičnih skupnosti so prišle 
bistvene spremembe. Kažejo se predvsem v tem-, da so vsi zbori skupščine po 
svojem značaju in načinu oblikovanja delegatski zbori. Spremembe v skupščinski 
strukturi, ki jih prinaša predlog ustave, so tudi v tem, da se v skupščini 
ustanovi zbor združenega dela kot zbor delegatov delovnih ljudi v organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah ter delovnih skupnostih, 
zbor krajevnih skupnosti oziroma občinski zbor kot zbor delegatov delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih skupnostih oziroma občinah in družbenopolitični 
zbor kot zbor delegatov delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbeno- 
političnih organizacijah (144. člen). Poleg teh treh zborov, ki so v sestavi skup- 
ščin, imajo po predlogu ustave funkcijo zbora skupščine tudi skupščine določenih 
samoupravnih interesnih skupnosti. Tako je določeno, da skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti za področje izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva 
in socialnega varstva odločajo enakopravno z zborom združenega dela ali morda 
z drugim pristojnim zborom skupščine družbenopolitične skupnosti o vprašanjih 
s področij, ki so v pristojnosti te skupščine. Predlog ustave omogoča, da se z 
ustavo ali statutom občine te ali določene druge pravice pri odločanju skupščine 
družbenopolitične skupnosti lahko določijo tudi za skupščine drugih samouprav- 
nih interesnih skupnosti (četrti odstavek 145. člena). V zvezi s tem je posebej 
določeno, da se ti delovni ljudje, kadar je z ustavo ali statutom družbenopoli- 
tične skupnosti tako določeno, organizirajo v okviru interesne skupnosti oziroma 
združujejo svoje interesne skupnosti, tako da lahko sodelujejo pri odločanju 
o teh vprašanjih v skupščini družbenopolitične skupnosti (113. člen). 

Delovno področje in način odločanja zborov skupščin se določita z ustavo 
oziroma s statutom. Delovno področje zbora je treba po temeljnem načelu pred- 
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loga ustave določiti tako, da bo zagotovljeno, da bo zbor združenega dela sode- 
loval pri odločanju o vseh vprašanjih, ki imajo pomen za delavce in druge 
delovne ljudi v družbenem delu, zbor krajevnih skupnosti oziroma občin o vpra- 
šanjih, ki so pomembna za delovne ljudi in občane v krajevni skupnosti oziroma 
občini, družbenopolitični zbor pa o vprašanjih uresničevanja, razvoja in varstva 
z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. 

Vprašanja, o katerih odloča zbor skupščine samostojno, enakopravno ali na 
skupni seji, se določijo glede na interese samoupravnih organizacij in skupnosti 
oziroma družbenopolitičnih organizacij in glede na pravice vsakega zbora, da 
odloča o vprašanjih, ki imajo pomen za organizacije in skupnosti, katerih dele- 
gati so zastopani v tem zboru. Kadar gre za odločitev o izločitvi dela dohodka 
za skupne in splošne družbene potrebe in o namenu in obsegu sredstev za te 
potrebe, vsebuje predlog novo ustavno načelo, po katerem takšne odločitve ni 
mogoče sprejeti, če je ne sprejme zbor združenega dela. Tako se zagotavlja, da 
sodelujejo pri odločanju o delitvi dohodka tisti, ki so dohodek ustvarjali 
(145. člen). 

Predlog ustave prevzema določbo ustave SFRJ o referendumu, ki ga raz- 
piše skupščina družbenopolitične skupnosti, kot predhodno obliko, v kateri se 
delovni ljudje izrečejo o posameznih vprašanjih in njene pristojnosti ali za po- 
trditev zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov (146. člen). 

Predlog ustave določa kot institucijo predsedstvo republike oziroma avto- 
nomne pokrajine. Ustavno načelo je, da se v republiki in avtonomni pokrajini 
oblikuje predsedstvo, ki predstavlja republiko oziroma avtonomno pokrajino in 
opravlja druge pravice in dolžnosti, določene z ustavo oziroma pokrajinskim 
ustavnim zakonom (147. člen). 

V skladu z enotnimi načeli in temelji skupščinskega sistema predlog ustave 
določa, da se v družbenopolitični skupnosti, torej od občine do federacije, usta- 
novi kot izvršilni organ skupščine izvršni, svet oziroma drug ustrezen kolegijski 
izvršilni organ. Pri tem se predlog ne drži več dosedanjega koncepta za obstoj 
in razmejitev zakonodajne, politično-izvršilne, izvršilno-upravne in upravne 
funkcije. Izhodišče mu je natančna določitev in dimenzioniranje funkcij in za- 
dev, ki jih opravljajo posamezni organi v skupščinskem in političnem sistemu, 
ne pa pojmovna določitev funkcij in njihovega značaja. To je v skladu z nači- 
nom izvrševanja funkcij oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev v samo- 
upravno organizirani družbi in z značajem naših skupščin kot najvišjih organov 
oblasti in kot integracije samoupravljanja. Zato je določeno, da je izvršni svet 
kot izvršilni organ skupščine, odgovoren skupščini za stanje v družbenopolitični 
skupnosti, za izvajanje politike in izvrševanje predpisov in drugih splošnih 
aktov skupščine ter za usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov 
(148. člen). 

V predlogu ustave sta dobili pomembno mesto vloga in odgovornost uprav- 
nih organov. V skladu s tem so v predlogu natančno določene funkcije upravnih 
organov ter se v večji meri zagotavlja samostojnost v njihovem delu in odgo- 
vornost upravnih organov skupščini in izvršnemu svetu za svoje delo in stanje 
na področjih, za katera so ustanovljeni. Velja ustavno načelo, da so odnosi 
upravnih organov posameznih družbenopolitičnih skupnosti zasnovani na pra- 
vicah in dolžnostih, ki jih določajo ustava oziroma statut in zakon in statut. 
Predlog določa, da se z ustavo in zakonom določijo pravice in dolžnosti repu- 
bliških oziroma pokrajinskih upravnih organov glede izvrševanja zakonov in 
drugih predpisov in splošnih aktov ter nadzorovanje njihovega izvrševanja. 
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Tako se določijo tudi njihove pravice in dolžnosti do občinskih upravnih orga- 
nov pri izvrševanju teh predpisov in splošnih aktov (149. in 150. člen). 

V predlogu ustave je tudi določba, po kateri se lahko z zakonom in odlokom 
občinske skupščine na podlagi zakona organizacijam združenega dela in drugim 
samoupravnim organizacijam in skupnostim, družbenim organizacijam, dru- 
štvom in drugim organizacijam poveri, da odločajo v posamičnih zadevah o 
določenih pravicah in obveznostih, da urejajo s svojimi akti določene odnose 
širšega interesa in izvršujejo druga javna pooblastila. V skladu s tem se lahko 
z zakonom in odlokom občinske skupščine določi, kako se izvršujejo javna 
pooblastila, ki so poverjena posameznim organizacijam in skupnostim, ter do- 
ločijo pravice skupščine in drugih organov v družbenopolitične skupnosti glede 
dajanja smernic tem organizacijam in skupnostim in opravljanja nadzorstva v 
zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil (152. člen). 

Ker novemu skupščinskemu sistemu, ki je zasnovan na delegatskih teme- 
ljih, in glede na spremenjene družbene in politične odnose, ki so drugačni od 
tistih, ki so veljali ob sprejetju ustave 1963, ne ustreza več striktna uporaba 
veljavnih ustavnih načel o rotaciji in omejitvi reelekcije, določa predlog ustave 
načelo, po katerem se sme nekdo izvoliti za člana predsedstva ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti in predsednika izvršnega sveta dvakrat zaporedoma, za 
člane izvršnega sveta, funkcionarje, ki vodijo upravne organe, ter druge funkcio- 
narje in nosilce samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, za katere 
je to določeno z ustavo in zakonom, pa se sme izvoliti oziroma imenovati dva- 
krat zaporedoma, izjemoma, po posebnem postopku, določenem z ustavo, pa 
še za eno mandatno obdobje (151. člen). 

III. poglavje 

SVOBOŠČINE, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLOVEKA IN OBČANA 

(Členi 153 do 203) 

1. Predlog ustave ostaja pri osnovni koncepciji svoboščin in pravic ter 
dolžnosti človeka in občana v SFRJ, izraženi v posebnem poglavju ustave iz 
leta 1963. Ta koncepcija je prišla zlasti do izraza v temeljnih načelih ustave 
(razdelek V), ki izhaja iz postavke, da so svoboščine, pravice in dolžnosti ter 
odgovornosti človeka in občana, določene z ustavo SFRJ, neodtujljiv del in izraz 
socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov, v katerih se človek osvo- 
baja vsakega izkoriščanja in samovolje ter s svojim delom ustvarja pogoje za 
vsestranski razvoj, svobodno izražanje in varstvo svoje osebnosti in za uresni- 
čevanje človekovega dostojanstva. V predlog so zato prišle ob ustreznih uskla- 
ditvah in dopolnitvah odredbe ustave iz leta 1963, ki govorijo o svoboščinah in 
pravicah ter dolžnostih človeka in občana. S tem je hkrati izražena tudi idejno- 
politična kontinuiteta med dosedanjim ustavnim sistemom in predlogom ustave. 
Zato se ustrezne določbe iz poglavja ustave, ki se nanašajo na svoboščine, pra- 
vice in dolžnosti človeka in občana, v predlogu ustave niso bistveno spremenile. 
Kljub temu je zaradi sprememb, ki so jih prinesli ustavni amandmaji iz leta 
1971, in sprememb, ki se s predlogom ustave predlagajo za področje družbeno- 
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ekonomskih odnosov in politični sistem, ter zaradi dosežene razvojne stopnje 
samoupravnih odnosov, pri teh odredbah nujno moralo priti do ustreznih spre- 
memb. Tako je bilo nujno: 

— sprejeti nove pravice in dolžnosti ter močneje poudariti odgovornosti 
človeka in občana; 

— uskladiti določbe iz ustreznega poglavja ustave 1963 z ustavnimi amand- 
maji in spremembami, ki se predlagajo. 

V zvezi s tem je bilo treba v predlogu novega besedila ustave SFRJ spre- 
meniti tudi strukturo in drugače sistemizirati določbe iz poglavja ustave SFRJ 
1963 o svoboščinah, pravicah in dolžnostih. 

2. Pri spremembah določb v poglavju ustave SFRJ 1963, ki govorijo o 
svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana, prinašajo pa jih nove 
pravice in dolžnosti, se v okviru ustreznega poglavja izhaja iz načela, da izvirajo 
svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana iz socialističnih samoupravnih 
demokratičnih odnosov in iz z ustavo določenega družbenoekonomskega polo- 
žaja človeka, ki so hkrati podlaga za uresničevanje svoboščin in pravic ter izpol- 
njevanje dolžnosti in odgovornosti človeka in občana. Te nove pravice in 
dolžnosti so nadaljnja razčlenitev in potrditev navedenega ustavnega načela. 
V skladu s tem predlogom ustave določa, da so svoboščine človeka in občana 
omejene samo z enakimi svoboščinami drugih in z interesi socialističnih skup- 
nosti, ki jih določa ustava SFRJ, ter s tem, da je vsak dolžan spoštovati svobo- 
ščine in pravice drugih in je odgovoren za to (153. člen). 

Kot novost je v predlogu ustave zlasti poudarjeno načelo odgovornosti v 
zvezi z uresničevanjem svoboščin in pravic ter izpolnjevanjem dolžnosti člo- 
veka in občana. Tudi doslej je to načelo bilo v ustavi SFRJ. Odgovornost je 
v sodobni, zlasti socialistični in samoupravni družbi, ki temelji na nedotak- 
ljivi in ustvarjalni vlogi človeka, predvsem delovnega človeka, druga stran in 
dopolnitev pravic in dolžnosti. Hkrati je to sredstvo za zagotavljanje in na- 
daljnji razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, ki jih gradi človek. V tem 
poglavju predloga ustave je določena tako osebna kot tudi kolektivna odgo- 
vornost. Odgovornost kot družbeni odnos pomeni odgovornost do drugega in do 
skupnosti. V tem je tudi podlaga za solidarnost in humanizem socialistične 
družbe ter postopke vseh in vsakogar v socialistični samoupravni družbi. V zvezi 
s tem je z novo določbo (drugi odstavek 155. člena) predloga ustave določeno, 
da je vsakdo odgovoren za samoupravno odločanje in za izvajanje odločitev. 

Drugo področje, na katerem se razširja vsebina tega poglavja ustave SFRJ, 
se nanaša na nekatere nove pravice, ki jih omogoča in jih terja socialistična 
družba. To je predvsem pravica občana, da je obveščen o dogodkih pri nas in 
po svetu, ki imajo pomen za njegovo življenje in delo, ter o vprašanjih, ki so 
pomembna za skupnost (prvi odstavek 167. člena). Ta pravica zagotavlja širše 
pogoje za uresničevanje popolnejše in odgovornejše udeležbe delovnega človeka 
in občana v družbenem in javnem življenju ter odločanju v samoupravnih od- 
nosih in delegatskem sistemu. 

Nova je tudi določba, da je občanova pravica in dolžnost sodelovati v 
družbeni samozaščiti. Le-ta se kot funkcija samoupravne družbe uresničuje z 
aktivnostmi delovnih ljudi, občanov, organizacij in skupnosti za varovanje 
ustavne ureditve, samoupravnih in drugih pravic in svoboščin človeka in ob- 
čana. Družbena samozaščita je ena pomembnih oblik varovanja socialističnega 
reda ter preprečevanja in odpravljanja nevarnosti za življenje in varnost obča- 
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nov ter za varstvo družbenega premoženja in premoženja občanov, ter drugih 
škodljivih pojavov v socialistični družbi (173. člen). 

Borcem, vojaškim invalidom in članom družin padlih borcev so s posebno 
določbo ustavno zajamčene pravice, s katerimi se zagotavlja njihova socialna 
varnost in posebno družbeno varstvo, ki ga določa zakon (prvi odstavek 187. 
člena). 

Glede na načelo, da je znanstveno- in umetniško ustvarjanje svobodno, 
predlog ustave določa, da pravice ustvarjalcev do svojih stvaritev ni mogoče 
uporabljati v nasprotju z interesi družbe do uporabe novih znanstvenih dosež- 
kov, zakon pa ureja tudi pravice organizacij združenega dela, v katerih so bile 
te stvaritve ustvarjene kot rezultat združevanja dela in sredstev (drugi in tretji 
odstavek 169. člena). 

Sodobni družbi je potrebno zdravo življenjsko okolje, ki ga je treba zavaro- 
vati pred nevarnostmi, ki ogrožajo zdravje in življenje ljudi ali so škodljive za 
delo in življenje človeka in vse družbe. Zato je bilo treba v tem poglavju 
predloga ustave določiti pravico človeka do zdravega življenjskega okolja. 
Predlog ustave določa tudi odgovornost v zvezi s to pravico ter obveznosti 
družbene skupnosti, da zagotavlja občanu to pravico z organiziranim prizade- 
vanjem za varstvo in urejanje človekovega okolja (192. in 193. člen). 

Z vključitvijo določbe o stanovanjski pravici do stanovanja v družbeni 
lastnini za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb, se ta 
pravica uvršča med z ustavo zajamčene pravice v poglavju o svoboščinah, pra- 
vicah in dolžnostih človeka in občana, da bi bil tako poudarjen pomen stano- 
vanja kot enega temeljnih pogojev za življenjski standard delovnih ljudi in 
občanov (164. člen predloga ustave). 

Z novo določbo je vzpostavljeno načelo o človekovi pravici, da svobodno 
in odgovorno odloča o rojstvu otrok, t. j. o številu in o času rojstva svojih 
otrok, po svojih možnostih, ki jih ima za zagotovitev pogojev za njihovo vzrejo 
in vzgojo (191. člen). 

Hkrati je določeno, da se sme ta pravica omejiti samo, če to terja varstvo 
zdravja. 

Na področju družinskih odnosov predlog z novo določbo nalaga obveznost 
otrokom, da skrbijo za svoje starše, kadar jim je potrebna pomoč, tako da 
imajo norme o tej obveznosti, ki jih postavlja zakon, izrecno podlago v ustavi 
(tretji odstavek 190. člena). 

Predlog ustave pomeni nadaljnji korak v smeri izenačitve nezakonskih 
otrok in otrok, rojenih v zakonski zvezi, z njim se vzpostavlja popolna enako- 
pravnost med otroki, rojenimi izven zakonske zveze, in tistimi, ki so rojeni v 
zakonski zvezi, ne le do staršev, kot so to zagotavljale veljavne določbe ustave, 
temveč v vseh njihovih pravicah. 

3. Usklajevanje določb ustave SFRJ 1963 z ustavnimi amandmaji in spre- 
membami, ki se predlagajo v okviru integralnega besedila ustave SFRJ, je izve- 
deno predvsem tako, da so nekatere določbe dopolnjene z novimi rešitvami, ki 
pomenijo nadaljnjo razčlenitev načel oziroma pravic, ki jih vsebujejo te do- 
ločbe, medtem ko so nekatere določbe spremenjene, nekatere pa črtane, ter 
jih bodo določale ustave republik oziroma ustavni zakoni avtonomnih pokrajin 
oziroma jih ne bo urejala ustava SFRJ. 

Tako so prišle v predlog ustave naslednje pomembnejše dopolnitve v pri- 
merjavi z ustreznim poglavjem ustave 1963: 
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1) V samoupravni socialistični družbi je ena temeljnih človekovih pravic 
pravica do samoupravljanja. Ker so pravice delavcev v združenem delu in dru- 
gih delovnih ljudi v družbenoekonomskih odnosih in političnem sistemu urejene 
v poglavju predloga ustave o družbenoekonomski ureditvi in poglavju o družbe- 
nopolitičnem sistemu, je v predlogu ustave načelno določena pravica delovnega 
človeka in občana do samoupravljanja, ki zagotavlja vsakomur, da odloča o svo- 
jih osebnih in skupnih interesih v organizacijah združenega dela, krajevnih, 
interesnih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbeno- 
političnih organizacijah ter o vseh drugih oblikah samoupravnega združevanja 
in medsebojnega povezovanja (155 člen); 

2) glede na koncepcijo ustave SFRJ, ki se nanaša na upravljanje družbenih 
zadev in odločanje o skupnih interesih delovnih ljudi in občanov, ki temeljijo 
na delegatskem načelu, je volilna pravica izražena in določena v predlogu 
ustave kot sestavni del pravice do samoupravljanja (156. člen); 

3) določbe 38. člena ustave SFRJ so dopolnjene z določbo, da se socialno 
zavarovanje zagotavlja na podlagi minulega dela, prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev in prispevka iz dohodka organizacij. Ta člen tudi določa, da se delovni 
ljudje v okviru samoupravnih interesnih skupnostih združujejo in odločajo o 
svojih pravicah iz socialnega zavarovanja (163. člen); 

4) v določbah o pravici do dela je bolj poudarjena dolžnost vseh, ki uprav- 
ljajo družbena sredstva ali razpolagajo z njimi, ter dolžnost družbenopolitičnih 
skupnosti, da ustvarjajo vse ugodnejše pogoje za uresničevanje pravice do dela, 
s čimer je močneje poudarjena družbena potreba po zaposlovanju vseh za delo 
sposobnih delovnih ljudi (tretji odstavek 159. člena); 

5) vsebinsko pomembne zboljšave so v določbi o osnovnem šolanju in izo- 
braževanju občanov (drugi odstavek 165. člena). Obveznosti delovnih ljudi, 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, da 
zagotavljajo materialne in druge pogoje za ustanavljanje in delo šol in drugih 
zavodov za izobraževanje, je usmerjena na samoupravne interesne skupnosti, 
v katerih se uresničuje ta pomembna družbena funkcija po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon in samoupravni sporazum. Mate- 
rialni plati šolanja je s to novo formulacijo zadovoljeno na način, ki ustreza 
federalnemu ustavnemu opredeljevanju te obveznosti, konkretnejši obseg njene 
realizacije pa je zadeva republik, avtonomnih pokrajin in občin oziroma samo- 
upravnih interesnih skupnosti; 

6) določbe 55. člena ustave SFRJ so dopolnjene z določbo, da se lahko samo 
z zakonom omeji pravica dedovanja premoženja po tistih, ki so uživali socialno 
ali drugo pomoč družbene skupnosti (četrti odstavek 194. člena). Ta dopol- 
nitev se opravičuje s tem, da ne bi bilo v skladu s socialističnimi družbenoeko- 
nomskimi odnosi, če bi dediči brez omejitve podedovali premoženje tistega, ki 
se je preživljal ob pomoči skupnosti; 

7) ustavna določba iz 37. člena ustave SFRJ o pravici delavca do plačanega 
letnega dopusta najmanj 14 delovnih dni se je spremenila v skladu z obvez- 
nostmi, ki izvirajo za našo državo iz mednarodnih pogodb, po katerih ima 
delavec pravico do najmanj 18 delovnih dni plačanega letnega dopusta (četrti 
odstavek 162. člena); 

8) določbe ustave o kazenskopravnih jamstvih pri uresničevanju nedotak- 
ljivosti življenja in svobode človeka in občana so v besedilu predloga ločene v 
posebne določbe, ki se nanašajo na odvzem prostosti. Sodobne tendence, da 
se smrtna kazen čimbolj omeji, so izražene v formulaciji, da se sme ta kazen 
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izjemoma predpisati in izreči samo za najhujše oblike najhujših kaznivih dejanj. 
Ustavna jamstva, s katerimi se varuje svoboda človeka, so v dodatnih določbah 
o proceduralnih pogojih pri odvzemu prostosti, o trajanju pripora ter spošto- 
vanju človekove osebnosti med odvzemom prostosti, natančno določene z bolj- 
šimi tehničnopravnimi formulacijami, ki odpravljajo možnost za morebitno 
različno zakonsko urejanje in različno razlago in uporabo v praksi. 

Za popolnejše varstvo svobode človeka in občana dopolnjuje predlog ustave 
dosedanje določbe ustave SFRJ s prepovedjo in kaznivostjo vsakega izsiljevanja 
priznanja in izjav (drugi odstavek 176. člena); 

9) glede na načeto, da so svoboščine človeka omejene samo z enako svo- 
bodo drugih in z interesi socialistične skupnosti, ki jih določa ustava (drugi 
odstavek 153. člena), je v drugem odstavku 203. člena predloga določeno, da 
ne sme nihče svoboščin in pravic, ki jih določa ta ustava, izkoristiti za to, da 
bi spodkopaval temelje socialistične samoupravne demokratične ureditve, ki 
jo določa ta ustava, ali da bi ogrožal neodvisnost države, kršil s to ustavo za- 
jamčene svoboščine in pravice človeka in občana ah razpihoval nacionalno, 
rasno ah versko mržnjo ali nestrpnost, oziroma spodbujal h kaznivim dejanjem; 
teh svoboščin se tudi ne sme uporabljati tako1, da bi se žalila javna morala. 
Zakon določa, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se lahko uporaba svo- 
boščin, ki je v nasprotju s to ustavo, omeji ali prepove. 

IV. poglavje 

USTAVNOST IN ZAKONITOST 

(Členi od 204 do 216) 

Predlog ustave se v delu, ki se nanaša na ustavnost in zakonitost, po tema- 
tiki, ki jo zajema in po temeljnih rešitvah, ne razlikuje bistveno od ustave iz 
leta 1963. Določbe v predlogu ustave ter odločbe iz ustave 1963 določajo pravila, 
ki izvirajo iz z ustavo določenega družbenoekonomskega in političnega sistema 
naše socialistične samoupravne družbe in ki zagotavljajo uresničevanje z ustavo 
in zakonom določenih družbenoekonomskih in političnih odnosov ter varstvo 
svoboščin in pravic človeka in občana, samoupravljanja, družbene lastnine, 
samoupravnih in drugih pravic organizacij in družbenopolitičnih skupnosti. 
Ta temeljni koncept načela ustavnosti in zakonitosti se je potrdil v praksi in 
ni razlogov, da bi ga spreminjali. 

Določbe o ustavnosti in zakonitosti se nanašajo na nekaj skupin vprašanj, 
ki jih je treba normirati z ustavo. 

Prva skupina se nanaša na obveznost sodišč in drugih organov, organizacij 
in posameznikov, ki opravljajo samoupravne, javne in druge družbene funkcije, 
da skrbijo za ustavnost in zakonitost. V zvezi s to skupino vprašanj je novost, 
ki jo prinaša predlog ustave, v tem, da določa pravico in dolžnost vseh delovnih 
ljudi in vseh občanov, da dajejo spodbude za varstvo ustavnosti in zakonitosti. 
Ta pravica oziroma obveznost delovnih ljudi in občanov izvira iz njihovega 
položaja v samoupravni družbi, ki od vsakogar zahteva, da ne ostane pasiven 
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opazovalec kršenja ustave in zakonov, temveč da s svojim aktivnim ravnanjem 
po svojih možnostih zagotavlja spoštovanje načel ustavnosti in zakonitosti. 

Druga skupina vprašanj na področju ustavnosti in zakonitosti se nanaša 
na odnose med ustavo, zakoni, predpisi in drugimi splošnimi akti, na njihovo 
uveljavljanje in njihovo retroaktivno moč. Rešitve, ki jih določa predlog ustave 
na tem področju, se deloma razlikujejo od rešitev iz ustave 1963. Hkrati so 
tudi najpomembnejša novost v tem poglavju predloga ustave. 

Kar zadeva odnos med ustavo SFRJ ter vsemi zakoni, drugimi predpisi in 
splošnimi akti, ostaja predlog pri načelu, da je ustava SFRJ osnovni zakon 
države in da morajo biti vsi zakoni in drugi predpisi, splošni in samoupravni 
akti usklađeni z njo. Kar zadeva odnos med ustavo SFRJ ter republiškimi 
ustavami, je ostala dosedanja rešitev, po kateri republiška ustava ne sme na- 
sprotovati ustavi SFRJ. To načelo velja tudi za odnos med ustavo SFRJ in po- 
krajinskim ustavnim zakonom. 

Pri odnosu med zveznim zakonom ter republiškimi in pokrajinskimi zakoni 
in drugimi predpisi ter splošnimi akti določa predlog ustave pomembno spre- 
membo. Izražena je v tem, da morajo biti samo predpisi in splošni akti zveznih 
državnih organov v skladu z zveznim zakonom, predpisi in splošni akti repu- 
blik, pokrajin in občin ter akti, s katerimi se urejajo samoupravni odnosi, pa 
ne smejo nasprotovati zveznemu zakonu. Predlog izhaja namreč iz tega, da ni 
hierarhijskega odnosa med zveznim zakonom ter republiškimi in pokrajinskimi 
zakoni, kot tudi iz tega, da se funkcije ter pravice in dolžnosti republik, avto- 
nomnih pokrajin in občin kot tudi položaj in pravice in dolžnosti samoupravnih 
organizacij in skupnosti določajo z ustavo SFRJ, republiško ustavo, pokrajin- 
skim ustavnim zakonom oziroma občinskim statutom. Zato ne ustreza več re- 
šitev, da morajo biti predpisi in drugi splošni akti republik, avtonomnih pokra- 
jin in občin oziroma samoupravni splošni akti samoupravnih organizacij in 
skupnosti v skladu z zveznim zakonom, temveč da predpisi oziroma splošni akti 
teh družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih organizacij in skupnosti ne 
smejo nasprotovati zveznemu zakoni. Pri tem se izhaja iz tega, da bo pristojno 
ustavno sodišče vedno predvsem ocenjevalo, katerih od teh aktov so v medse- 
bojnem nasprotju, v skladu z ustavo SFRJ oziroma s pravicami in dolžnostmi 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih 
določa ta ustava. 

Druga novost glede odnosa med predpisi, splošnimi in samoupravnimi akti 
je v tem, da se pri teh odnosih govori tudi o družbenih dogovorih in samouprav- 
nih sporazumih, pri čemer je termin »samoupravni akt« postal generični pojem, 
ki zajema tako statute kot tudi druge samoupravne akte organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Se ena novost je v primerjavi z ustavo SFRJ. Nanaša se na medsebojne 
odnose republiškega in pokrajinskega zakona, drugih predpisov, splošnih in 
samoupravnih aktov ter zveznega zakona. Gre za to, da se, če drug drugemu 
nasprotujejo, začasno uporablja republiški oziroma pokrajinski zakon, zvezni 
zakon pa samo, če so za njegovo izvajanje odgovorni zvezni organi. 

Treba je tudi povedati, da v predlogu ustave ni določbe o funkciji ustav- 
nega sodstva, ki jo vsebuje 150. člen ustave SFRJ iz leta 1963. Predlog izhaja 
iz tega, da je funkcija ustavnega sodišča Jugoslavije določena v posebnem 
poglavju predloga ustave, funkcije republiških in pokrajinskih ustavnih sodišč 
pa naj bi določale republiške ustave oziroma pokrajinska ustavna zakona. V 
predlogu ustave tudi ni določbe o pooblastilu zveznega izvršnega sveta ter repu- 
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bliskih in pokrajinskih izvršilnih organov in občinskih skupščin, da ustavijo 
izvrševanje določenih predpisov in splošnih aktov (151, člen ustave SFRJ), pri 
čemer izhaja s. stališča, da bo ta vprašanja, če se nanašajo na položaj organov 
v republikah in avtonomnih pokrajinah, urejala republiška ustava oziroma 
pokrajinski ustavni zakon. 

V določbe predloga ustave, ki se nanašajo na uveljavljanje predpisov in 
splošnih aktov ter njihovo retroaktivno moč, sta prišli dve dopolnitvi in spre- 
membi. Predlog določa, da morajo biti tudi samoupravni akti pred uveljavitvijo 
ustrezno objavljeni (drugi odstavek 208. člena predloga ustave). Ohranjajoč 
načelo, da se sme samo z zakonom določiti, da imajo nekatere njegove določbe 
retroaktivno moč, je prišla v predlog nova določba, po kateri se to pogojuje s 
splošnim interesom (drugi odstavek 211. člena). 

V skupino določb, ki se nanašajo na jamstvo za zakonitost dela državnih 
organov, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij, ki 
izvršujejo javna pooblastila, so prišle samo terminološke uskladitve z drugimi 
določbami predloga ustave. 

V. poglavje 

SODSTVO IN JAVNO TOŽILSTVO 

(Členi 217 do 236) 

Dva razloga sta bila odločilna, da je bila v določenem obsegu spremenjena 
splošna zasnova o sodstvu, in javnem tožilstvu, določena iz leta 1963. Prvi raz- 
log je, da so bile z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 razdeljene pristojnosti 
med federacijo in republikami na tistem področju zakonodaje, ki ureja vpra- 
šanje ureditve sodišč in razmerij, o katerih odloča sodišče. Na podlagi teh 
amandmajev je ostala federacija pooblaščena za izdajo zakonov o sodnih po- 
stopkih, njena pristojnost za izdajo materialnih zakonov, ki jih uporabljajo 
sodišča, pa je bila občutno zožena, na področju ureditve sodstva pa popolnoma 
izključena. Drugi razlog je, da ustvarja razvoj samoupravljanja v naši državi 
nova razmerja in poraja nova specifična nasprotja glede pravic in obveznosti, 
katerih reševanje mora biti posebej organizirano, izven »klasičnih« oblik so- 
jenja državnih sodišč. 

Prvi razlog je nujno terjal, da ustava SFRJ opusti načelo enotnega sodnega 
sistema in enotne organizacijske strukture sodišč. Izhajajoč iz načela, da repu- 
blike oziroma avtonomni pokrajini, s svojo zakonodajo urejajo organizacijo 
in da se praviloma v njih dokončava sojenje, določa predlog ustave SFRJ samo 
načela, ki zagotavljajo temeljno enotnost na področju sodnega sistema. Pri- 
stojnost republik oziroma avtonomnih pokrajin, da samostojno odločajo o ure- 
ditvi sodišč, prav tako izključuje možnost, da bi ustava SFRJ obravnavala orga- 
nizacijsko strukturo sodišč, njihove nazive, pristojnosti idr. Republike oziroma 
pokrajini bodo gradile svoje sodstvo po svojih potrebah in urejale organizacijo 
sodišč tako, da bo mogoča različna udeležba občanov pri sojenju, različni načini 
za izvolitev sodnikov idr. 

Po drugi strani je bilo treba z ustavo dati podlago za ustanavljanje samo- 
upravnih sodišč, ki jim bo poverjeno, da odločajo v sporih iz razmerij, ki jih 
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udeleženci spora urejajo sami ali so pristojni o njih odločati sami. Ta potreba 
izhaja predvsem iz dejstva, da spremembe, predlagane v družbenoekonomskih 
razmerjih, ter večja vloga delovnega človeka v združenem delu in pri odločanju 
o delovnih pogojih in o uspehih svojega dela, kot tudi nadaljnji razvoj samo- 
upravnih razmerij nujno domnevajo vse širše samoupravno urejanje družbenih 
razmerij s samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in drugimi samo- 
upravnimi akti. Odtod potreba, da ustanavljajo delovni ljudje in njihove orga- 
nizacije in skupnosti samoupravna sodišča, katerim poverjajo odločanje o sporih, 
ki nastajajo iz samoupravnih razmerij ter samoupravno določajo organizacijo 
teh sodišč in način njihovega dela. S tem so odprte široke možnosti za vzposta- 
vitev in razvoj različnih oblik samoupravnih sodišč, ki bodo ustrezala potrebam 
nadaljnjega razvoja samoupravnih razmerij. 

Sodišča kot organi državne oblasti potemtakem ne morejo v obstoječih 
družbenih pogojih ostati edini organi za izvrševanje sodne funkcije. Sodišče 
klasičnega tipa obdrži svoja pooblastila, vendar v mejah, ki dajejo prostor za 
razvoj samoupravnih sodišč. Načeloma so strnjeni ti okviri za izrekanje ka- 
zenskih sankcij, reševanje premoženjskih in drugih civilnopravnih odnosov ter 
na kontrolo posamičnih aktov državnih organov in organizacij, s katerimi so 
bile kršene pravice in koristi pravnih subjektov. Vse, kar je izven tega, je lahko 
v kompetenci samoupravnih sodišč. 

Zaradi tega izhaja predlog ustave iz načela, da izvršujejo sodno funkcijo 
redna sodišča kot organi državne oblasti ter samoupravna sodišča. 

Glede na zgoraj navedeno so v predlogu ustave samo temeljna načela o 
položaju rednih sodišč in samoupravnih sodišč, o njihovem ustanavljanju, o 
sestavi ter najpomembnejših jamstvih za objektivno izvrševanje sodne funkcije. 

Vse določbe predloga ustave lahko razdelimo v tri skupine, in sicer: skupne 
določbe, ki se nanaša jo enako na redna sodišča kot na samoupravna sodišča, 
določbe, ki se nanašajo samo na redna sodišča, ter določbe, ki se nanašajo samo 
na samoupravna sodišča. 

Med skupnimi določbami je pomembna zlasti uvodna določba, po kateri 
se izvršuje sodna funkcija v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja de- 
lavskega razreda in vseh delovnih ljudi, iz česar nedvoumno izhaja, da je sodna 
funkcija neločljiva od družbenoekonomskega in političnega sistema naše države, 
ne glede na samostojnost te funkcije v organizacijskem smislu. 

Med splošnimi načeli je določeno tudi načelo neodvisnosti sodišč ter njihova 
dolžnost, da sodijo na podlagi ustave in zakonov, s čimer je načelo legalitete 
pri sodnem odločanju poudarjeno kot ustavno jamstvo pri izvrševanju sodne 
funkcije. 

Pomembna je zlasti skupna določba, po kateri so odločbe tako rednih, 
kakor tudi samoupravnih sodišč veljavne in izvršne na vsem ozemlju Jugosla- 
vije. S to določbo je odpravljen vsak dvom o prostorskem učinku odločb orga- 
nov, ki izvršujejo sodno funkcijo. Te odločbe so veljavne in izvršne tudi na 
območju vsake republike in avtonomne pokrajine, ne glede na to, v kateri 
republiki ali avtonomni pokrajini so bile izrečene. 

Druge skupne določbe se nanašajo na znana načela, ki jamčijo objektivnost 
pri sojenju. To so načela neodvisnosti, javnosti izvolitve, sojenja v poroti in 
imunitete pri izvrševanju sodne funkcije. 

Določbe predloga ustave, ki se nanašajo samo na redna sodišča, v bistvu 
ne spreminjajo ustreznih določb ustave iz leta 1963. Določitev okvirne pristoj- 
nosti rednega sodišča naj bi nekoliko natančneje kazala funkcijo tega sodišča. 
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Nespremenjene so tudi določbe, ki določajo, da morajo ta sodišča spremljati 
pojave, pomembne za uresničevanje sodne funkcije, in obveščati skupščino 
ustrezne družbenopolitične skupnosti o uporabi zakonov in o problemih svojega 
dela. Prav tako je v predlogu obdržano načelo, da sodnike in sodnike porotnike 
volijo ustrezne skupščine. Pri tem je posebej predvideno, da se sodniki rednih 
sodišč volijo na način, pod pogoji in po postopku, ki zagotavljajo, da bodo stro- 
kovno sposobni in moralnopolitično primerni za izvrševanje sodniške funkcije 
ter pri sojenju neodvisni. Obdržane so tudi določbe o izključni pristojnosti pri- 
stojnega sodišča, da odloča o pritožbi ali drugemu pravnemu sredstvu zoper 
sodno odločbo. Predlog ustave pa je vključil sedaj kot ustavno normo dosedanjo 
zakonsko prepoved — da sodnik ne sme opravljati službe in poslov, ki niso 
združljivi s sodniško funkcijo. To pa zato, ker bo nehal veljati temeljni zakon 
o sodiščih splošne pristojnosti, v katerem sedaj je ta norma; praksa pa je po- 
kazala, da je takšna norma kot splošno načelo pri izvrševanju sodne funkcije 
potrebna. 

Kar se tiče določb, ki se nanašajo izključno na samoupravna sodišča, si 
prizadeva predlog ustave nuditi vse možnosti, da bi se ta sodišča vse bolj 
razvijala kot nosilci sodne funkcije. Zato predlog ustave le okvirno določa 
njihove oblike in ne obravnava njihove organizacije. Samo glede sodišča zdru- 
ženega dela je predlog ustave nekoliko natančnejši in določa pristojnost tega 
sodišča, vendar opozarja hkrati, da je mogoče to pristojnost razširiti. 

Glede ustanavljanja samoupravnih sodišč je bilo zavzeto stališče, da se 
lahko ustanavljajo z zakonom, družbenim dogovorom, s samoupravnim in dru- 
gim sporazumom, statutom in z drugim splošnim aktom ali s sporazumom med 
strankami. Z aktom o ustanovitvi samoupravnih sodišč se določi tudi njihova 
pristojnost, sestava, organizacija in postopek. To pa ne izključuje možnosti, da 
se z zakonom določijo načela glede pristojnosti, sestave, organizacije in postopka 
določenih samoupravnih sodišč; v tem primeru morajo biti akti o ustanovitvi 
takšnih samoupravnih sodišč v skladu z zakonom. 

Poudariti pa je treba, da določa predlog ustave, da o določenih vrstah spo- 
rov (spori o organiziranju in izločanju temeljnih organizacij združenega dela, 
o združitvi, pripojitvi in razdelitvi organizacije združenega dela, o sklepanju 
in izvajanju samoupravnih sporazumov o združevanju) ter o drugih z zakonom 
določenih vrstah sporov iz samoupravnih razmerij odločajo sodišča združenega 
dela. Pri tem je izhodišče, da bodo z zakonom določena tudi temeljna načela 
organizacije in sestave teh sodišč ter njihov postopek. 

Končno je treba pripomniti, da je s samim aktom o ustanovitvi samo- 
upravnih sodišč rešeno vprašanje, kdaj in pod katerimi pogoji je dovoljeno 
pravno sredstvo zoper njihove odločbe, z zakonom pa se določajo pogoji, pod 
katerimi se lahko te odločbe izpodbijajo kot državnemu organu in zahteva 
njihova izvršitev. 

Določbe predloga ustave o javnem tožilstvu se razlikujejo od besedila 
ustave SFRJ iz leta 1963 v tem, da predlog ustave določa le funkcijo tega 
pravosodnega državnega organa, ki je usmerjena predvsem k pregonu storilcev 
kaznivih dejanj, določa legaliteto pri izvrševanju te funkcije ter pravico in 
obveznost javnih tožilstev, da obveščajo skupščino ustrezne družbenopolitične 
skupnosti o uporabi zakonov in o svojem delu. 

Organizacija javnih tožilstev v republiki in avtonomnih pokrajinah ter 
način za imenovanje republiških in pokrajinskih oziroma s pokrajinskimi ustav- 
nimi zakoni v skladu s spremembami v 2. točki amandmaja IV iz leta 1967. 
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Predlog ustave določa, da vojaška tožilstva izvršujejo svojo funkcijo na 
način, ki je predpisan z zveznim zakonom, s tem da preganjajo storilce kaznivih 
dejanj v pristojnosti vojaških sodišč ter nastopajo z določenimi ukrepi za varstvo 
koristi družbene skupnosti ter varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

VI. poglavje 

NARODNA OBRAMBA 

(Členi 237 do 243) 

1. V VI. poglavju predloga ustave so v bistvu prevzete določbe iz amand- 
maja XLI iz leta 1971, ki izražajo, kar zadeva narodno obrambo, ustavnopravno 
koncepcijo splošnega ljudskega odpora in ustavne temelje sistema narodne 
obrambe. Izhodišče je postavka, da so vsi družbeni faktorji subjekti pravice 
do obrambe, a obramba se organizira v okviru družbenega sistema kot njegov 
integralni del. Sistem socialističnega demokratičnega samoupravljanja odpira 
najširše možnosti za organizacijo in opravljanje obrambnih priprav v miru ter 
za organizacijo in vodstvo oboroženega boja kot tudi drugih oblik splošnega 
ljudskega odpora v vojni. Glavna značilnost koncepcije splošnega ljudskega 
odpora v ustavnopravnem smislu je v tem, da je narodna obramba družbena 
funkcija, da obrambe ne organizira samo država, temveč družba kot celota, 
in da so vsi družbeni faktorji subjekti pravic in dolžnosti do obrambe. 

2. Predlog ustave je prevzel iz ustave 1963 in ustavnih amandmajev 1971 
načelo o prepovedi kapitulacije in prepovedi, da se prizna okupacija. To načelo 
izrašča iz koncepcije splošnega ljudskega odpora. Tako ne glede na situacijo, 
v kateri bi se utegnila najti naša država, nihče nima pravice priznati ali pod- 
pisati kapitulacije in tudi ne okupacije SFRJ ali posameznega njenega dela. 
Kontinuiteta naše države obstaja v vseh razmerah, boj in odpor pa trajata 
nepretrgano vse do končne zmage nad sovražnikom ter dokler ni odpravljena 
nevarnost za državo in njene življenjske interese. Kapitulacija in priznanje 
okupacije se razglašata za izdajo države in zločin zoper ljudstvo (238. člen). 
Omenjeno načelo dopolnjuje ustrezna pravica narodov in narodnosti ter vseh 
delovnih ljudi in občanov, da varujejo in branijo neodvisnost, suverenost, teri- 
torialno neokrnjenost ter z ustavo SFRJ določeno družbeno ureditev SFRJ (237. 
člen) oziroma z določilom, da nihče nima pravice preprečiti občanom SFRJ, 
da bi se borili zoper sovražnika, ki je napadel državo. Pravica do obrambe je 
njihova nedotakljiva in neodtujljiva pravica, ki jim je nihče ne more niti 
omejiti niti odvzeti, ter je njihova največja dolžnost in čast (172. člen). 

3. Predlog ustave vsebuje temeljna načela o vlogi republik in pokrajin, 
občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti na področju narodne obrambe 
v skladu z njihovim ustavnim položajem. Republike in pokrajini so nosilke 
določenih priprav za obrambo na svojem območju, pri čemer so izjema zadeve 
na področju narodne obrambe, ki jih v skupnem interesu opravlja federacija 
in njeni organi, so pa določene s to ustavo. Republike in pokrajini organizirajo 
in izvajajo obrambne priprave na svojem območju v skladu s temelji sistema 
narodne obrambe, s splošno politiko in koncepcijo obrambe države ter enotnimi 
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temelji načrtov obrambe, ki jih določa in sprejema federacija oziroma njeni 
organi. V okviru teh priprav urejajo in organizirajo republike, pokrajini, ob- 
čine in druge družbenopolitične skupnosti (mesta in druge regionalne skup- 
nosti) narodno obrambo, vodijo teritorialno obrambo, civilno zaščito in druge 
obrambne priprave na svojem območju. Če je Jugoslavija napadena, organi- 
zirajo in vodijo splošni ljudski odpor, ki zajema tako oboroženi boj kot tudi vse 
druge oblike splošnega ljudskega odpora napadalcu, republike in avtonomni 
pokrajini ter druge družbenopolitične skupnosti (drugi odstavek 239. člena). 

4. Za organizacijo združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti obramba države ni samo dolžnost, da izvajajo predpise na področju 
narodne obrambe in izvršujejo zadeve in naloge, ki jim jih postavljajo federacija 
in republika oziroma avtonomni pokrajini in druge družbenopolitične skup- 
nosti. Pravica in dolžnost obrambe države sta postali del njihove vsakdanje de- 
javnosti. V skladu z zveznim zakonom same odločajo' o vprašanjih v zvezi 
z obrambnimi pripravami svoje organizacije, o organizaciji proizvodnje v vojni, 
organiziranju in pripravljanju oddelkov oboroženih sil, ki jih same ustanovijo 
v skladu z ustreznimi načrti družbenopolitičnih skupnosti, o organizaciji ci- 
vilne zaščite za svoje potrebe in opravljajo druge naloge, ki imajo pomen za 
narodno obrambo. Organizacije združenega dela in druge organizacije in skup- 
nosti so odgovorne za izvršitev teh nalog in same zagotavljajo- potrebna sred- 
stva za ta namen v skladu s svojimi ekonomskimi in drugimi možnostmi (tretji 
odstavek 239. člena). 

5. Pristojnost federacije oziroma njenih organov na področju narodne 
obrambe je določena v četrtem delu predloga ustave, v poglavju o pravicah in 
dolžnostih federacije. Po teh določbah je federacija oziroma njeni organi pri- 
stojna za urejanje in organiziranje JLA v celoti in za odločanje o vseh tistih 
ključnih vprašanjih narodne obrambe, od katerih je odvisna uspešna obramba 
države kot celote in s katerimi se zagotavlja enoten sistem narodne obrambe. 
Takšna vloga federacije izvira iz njene ustavne funkcije, da zagotavlja ne- 
odvisnost, teritorialno neokrnjenost, ustavno ureditev Jugoslavije in da varuje 
njeno suverenost v mednarodnih odnosih. 

6. Ker je oboroženi boj odločilna in glavna oblika upiranja agresiji, zavze- 
majo posebno mesto v sistemu narodne obrambe oborožene sile. Po predlogu 
ustave tvorijo oborožene sile SFRJ enotno celoto sistema splošnega ljudskega 
odpora in so sestavljene iz Jugoslovanske ljudske armade in teritorialne obram- 
be (drugi odstavek 240. člena). Naloga oboroženih sil Jugoslavije je varovati 
neodvisnost, suverenost, teritorialno neokrnjenost SFRJ in z ustavo določeno 
družbeno ureditev SFRJ (prvi odstavek 240. člena). 

7. Za Jugoslovansko ljudsko armado je v predlogu ustave zlasti poudar- 
jena ena njenih bistvenih značilnosti, da je namreč skupna oborožena sila vseh 
narodov in narodnosti ter vseh delovnih ljudi in občanov Jugoslavije. Značaj 
Jugoslovanske ljudske armade kot skupne oborožene sile vseh narodov in na- 
rodnosti se kaže tudi v njenih nalogah, organizaciji, sestavi, enakopravni zasto- 
panosti v njenih vrstah vseh narodov in narodnosti, uporabi jezika itd. 

Ustavno načelo o enakopravnosti jezikov ter narodov in narodnosti Jugosla- 
vije velja tudi v oboroženih silah (prvi odstavek 243. člena), pri čemer predlog 
ustave določa, da se pri poveljevanju in pouku v JLA sme odstopati od tega 
načela. Po predlogu ustave se smeta poveljevanje in pouk v JLA izvajati v enem 
od jezikov narodov Jugoslavije (drugi odstavek 243. člena). Vendar predlog usta- 
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ve dovoljuje možnost, da se v nekaterih zavodih in enotah JLA, odvisno od pogo- 
jev, ki jih bo določil zakon, poveljuje in da je vojaški pouk tudi v drugem 
jeziku naroda ali narodnosti, seveda če bi bila tako zagotovljena učinkovitost 
pri poveljevanju in vojaškem pouku. 

Enakopravnost narodov in narodnosti v okviru JLA prihaja do izraza tudi 
v dopolnjevanju JLA s starešinskim kadrom in pri postavljanju na višje po- 
veljniške in vodilne položaje v JLA. V zvezi s tem vsebuje predlog ustave 
načelo »čimbolj sorazmerne zastopanosti republik in avtonomnih pokrajin« 
(242. člen). Takšno ustavno načelo je pravzaprav potrditev dosedanje prakse 
v razvoju JLA. 

8. Po predlogu ustave pripadnik oboroženih sil ni samo pripadnik JLA ali 
pripadnik teritorialne obrambe, temveč tudi vsak občan, ki z orožjem ali kako 
drugače sodeluje pri odporu zoper napadalca (tretji odstavek 240. člena). Tako 
se pojem pripadnika oboroženih sil občutno razširja in omogoča, da ima vsak 
občan, ki sodeluje v oboroženem boju in odporu zoper napadalca, lastnost pri- 
padnika oboroženih sil, s tem pa tudi mednarodno-pravno priznano varstvo. 

TRETJI DEL 

ODNOSI V FEDERACIJI TER PRAVICE 
IN DOLŽNOSTI FEDERACIJE 

I. poglavje 

ODNOSI V FEDERACIJI 

(Členi 244 do 250 in členi 268 do 278) 

I. 

Potreba po tem, da se v posebnem delu nove ustave SFRJ navedejo do- 
ločbe o odnosih v federaciji ter o pravicah in dolžnostih federacije, je terjala, 
da se v tretji del predloga ustave strnejo določbe ustavnih amandmajev iz leta 
1971 ter ustave iz leta 1963, s katerimi se vzpostavljajo odnosi v federaciji ter 
določajo pravice in dolžnosti federacije. Spremembe in dopolnitve, predlagane 
v predlogu ustave, ne odstopajo od rešitev, sprejetih v ustreznih ustavnih 
amandmajih, marveč so le posamezne določbe na podlagi izkušenj iz dosedanje 
prakse natančneje določene ah dopolnjene, da bi se pravice in dolžnosti ter 
odnosi v federaciji uresničevali čimbolj dosledno na podlagi že sprejetih rešitev 
ter tistih, ki so predlagane v predlogu ustave. 

V I. poglavju tega dela o odnosih v federaciji so najprej prevzete določbe 
1., 2. in 3. točke amandmaja XXIX o skupnih interesih, ki jih narodi in na- 
rodnosti ter delovni ljudje in občani uresničujejo in zagotavljajo v SFRJ, ter 
o tem, kako uresničujejo te skupne interese. V skladu s predlaganimi rešitvami 
o temeljnih načelih (drugi in tretji odstavek I. oddelka) sta v okviru teh do- 
ločb tudi dve novosti. Prvič, predvideno je, da se uresničujejo skupni interesi 
v federaciji tudi po organih in organizacijah federacije na podlagi odločitev 
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oziroma soglasja republik in avtonomnih pokrajin. Drugič, načelo, da so z 
ustavo SFRJ določene pravice in dolžnosti, ki jih federacija pri uresničevanju 
skupnih interesov izvršuje po zveznih organih, je dopolnjeno s tem, da je z 
ustavo SFRJ hkrati določeno tudi, katere teh pravic in dolžnosti, ki jih fede- 
racija pri uresničevanju skupnih interesov izvršuje po zveznih organih, je do- 
polnjeno s tem, da je z ustavo SFRJ hkrati določeno tudi, katere teh pravic 
in dolžnosti izvršujejo republiške in pokrajinske skupščine po svojih delegatih 
in delegacijah v skupščini SFRJ in z neposrednim odločanjem na način, določen 
z ustavo SFRJ (244. člen). Ti dopolnitvi sta v skladu s predlaganimi rešitvami, 
ki se nanašajo na izvrševanje določenih funkcij federacije ter na sodelovanje 
in odgovornost republik in avtonomnih pokrajin pri izvrševanju ustreznih 
funkcij federacije. 

V predlogu ustave je brez spremembe prevzeta določba o enakopravnosti 
narodov in narodnosti (1. točka amandmaja XIX), nadalje določbe o enako- 
pravnosti jezikov narodov in narodnosti in njihovih pisav ter o zagotovitvi 
njihove uporabe in določitvi načinov in pogojev za uresničevanje enakopravnosti 
jezikov in pisav narodnosti (245. in 246. člen). S predlaganimi dopolnitvami je 
predvideno, da so v SFRJ v uradni rabi enakopravni jeziki narodov, jeziki na- 
rodnosti pa v skladu s to ustavo in zveznim zakonom ter da je zagotovljena 
enakopravnost jezikov in pisav narodov in narodnosti v uradni rabi na ob- 
močjih, na katerih živijo posamezne narodnosti. Prav tako je prevzeta določba 
o pravici vsake narodnosti, da za uveljavljanje pravice do izražanja svoje na- 
rodnosti in kulture svobodno rabi svoj jezik in svojo pisavo, razvija svojo kul- 
turo in v ta namen ustanavlja svoje organizacije in uživa druge v ustavi do- 
ločene pravice. Prevzete so tudi določbe o uresničevanju suverenih pravic 
narodnosti, ki jih uveljavljajo tudi v občini (5. točka amandmaja XX), nato pa 
sledijo določbe o državljanstvu in o veljavnosti odločb, listin in drugih po- 
samičnih aktov na vsem ozemlju SFRJ (248., 249. in 250. člen). 

Glede sprejemanja mednarodnih pogodb prevzema predlog ustave v bistvu 
rešitve iz amandmaja XXXV, pri tem pa razlikuje dva položaja: ko gre za 
mednarodne pogodbe, ki terjajo izdajo novih ali spremembo veljavnih repu- 
bliških in pokrajinskih zakonov — takšne pogodbe se sklepajo s soglasjem 
republiških in pokrajinskih skupščin, ter ko gre za pogodbe, iz katerih izhajajo 
posebne obveznosti za posamezno ali več republik ali pokrajin — takšne med- 
narodne pogodbe se sklepajo s soglasjem pristojnih republiških oziroma pokra- 
jinskih organov. Z zveznim zakonom, za katerega je tudi potrebno soglasje 
republiških in pokrajinskih skupščin, se uredi postopek za sklepanje in izpol- 
njevanje mednarodnih pogodb (prvi odstavek 271. člena). 

Predlog ustave prevzema v celoti določbe amandmaja XXXV glede sodelo- 
vanja republik in avtonomnih pokrajin, občin ter samoupravnih organizacij 
in skupnosti z organi, organizacijami in teritorialnimi enotami drugih držav, 
kot tudi določbe o rabi jezikov v mednarodnem občevanju (drugi do šesti od- 
stavek 271. člena). 

II. 

Posebno skupino v tem poglavju predloga ustave tvorijo norme o enotnem 
jugoslovanskem trgu kot bistveni sestavini naše federativne ureditve ter o 
odnosih, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem enotnega jugoslovan- 
skega trga. Poleg določb, prevzetih iz amandmaja XXV in ustave (30. člen), so 
v predlogu ustave tudi določene novosti, ki ne spreminjajo, marveč le dopol- 
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njujejo in natančneje določajo obstoječe rešitve o enotnem jugoslovanskem 
trgu in jih usklajujejo s predlogom ustave. Glavne spremembe in dopolnitve so: 

a) določitev, da tvorijo osnovo enotnega jugoslovanskega trga tudi enoten 
devizni sistem, enotne osnove kreditnega sistema, skupna devizna politika, 
enoten carinski sistem in skupna carinska politika ter usmerjanje gospodarskega 
razvoja in usklajevanje odnosov na trgu po družbenem planiranju na samo- 
upravni podlagi. S tem so popolneje in bolj vsestransko izražene bistvene osnove 
enotnega jugoslovanskega trga; 

b) določitev, da se lahko z zakonom predpišejo pogoji, pod katerimi se v 
notranjem prometu opravlja menjava blaga in storitev; 

c) predvideno je, da se z zveznim zakonom določajo pogoji za menjavo 
blaga in storitev ter pogoji za poslovanje organizacij združenega dela v odnosih 
s tujino; 

d) natančno je določeno, da se sme promet blaga in storitev, ki so v pro- 
metu po vsem ozemlju SFRJ, omejiti samo na podlagi zveznega zakona (252. 
člen). 

Razen prevzetih ustreznih določb je s predlaganimi dopolnitvami natanč- 
neje določeno, da se pravice na podlagi dela, ki vplivajo na uveljavljanje pravic 
iz socialnega zavarovanja in druge podobne pravice, priznavajo v vsej SFRJ 
ne glede na to, v kateri družbenopolitični skupnosti so bile pridobljene. Novost 
je tudi, da se pogoji, pod katerimi smejo občani odhajati v tujino, da se tam 
zaposlijo ali opravljajo gospodarske in druge dejavnosti, lahko predpišejo z 
zveznim zakonom; pravice, dolžnosti in obveznosti občanov, ki opravljajo de- 
javnosti v tujini ali so tam zaposleni, pa določa zakon (250. člen predloga 
ustave). S temi dopolnitvami je odpravljena določena vrzel, na katero opozarja 
zakonodajna praksa, in so na ustrezen način določene pravice in dolžnosti 
federacije oziroma republik in avtonomnih pokrajin v zvezi z urejanjem odnosov 
na tem področju. Poleg tega je določeno, da razen organizacij združenega dela 
tudi njihove skupnosti in združenja poslujejo svobodno in enakopravno v vsej 
SFRJ skladno s predpisi, ki veljajo v kraju njihovega poslovanja. 

Predlog ustave prevzema določbe o družbenem planu Jugoslavije (amandma 
XXVI) z manjšimi spremembami in dopolnitvami. Določeno je namreč, da 
temelji družbeni plan Jugoslavije na dogovoru navedenih subjektov — s čimer 
je ta določba usklađena z načeli planiranja v poglavju o družbenoekonomski 
ureditvi, in da se pri pripravi družbenega plana Jugoslavije upoštevajo med 
drugim tudi mednarodni gospodarski odnosi in mednarodne obveznosti SFRJ. 

Veljavne določbe ustave o denarnem in kreditnem sistemu so prevzete v 
predlogu ustave ob manjših redakcijskih spremembah, da bi bile usklađene 
z drugimi ustreznimi določbami predloga. Prav tako so dopolnjene in natanč- 
neje določene tudi določbe o kreditiranju hitrejšega razvoja gospodarsko ne- 
zadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Izvršene so spremembe in dopolnitve po ustavnih amandmajih iz leta 1971, 
ki se nanašajo na Narodno banko Jugoslavije ter narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin ter monetarni sistem, in je določeno: 

a) Narodna banka Jugoslavije ureja skladno s skupno emisijsko politiko, 
katero določa skupščina SFRJ, količino denarja v obtoku ter z narodnimi ban- 
kami republik in narodnima bankama pokrajin ukrepe za izvajanje te politike; 

b) z ukrepi za izvedbo skupne emisijske politike ne more nihče priti v 
neenakopraven položaj glede opravljanja dejavnosti in pridobivanja dohodka; 
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c) Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin so odgovorne tudi za splošno likvidnost plačevanja v 
državi in nasproti tujini ter za izvajanje skupaj določene denarno-kreditne 
politike; 

d) poslovne banke in druge finančne organizacije se morajo ravnati po 
odločbah, ki jih izdajajo Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik 
in narodni banki avtonomnih pokrajin za uresničevanje denarno-kreditne in 
devizne politike. 

Da bi finančno poslovanje družbenopolitičnih skupnosti (depozit sredstev 
in drugo finančno poslovanje), ki ga morajo opravljati po bankah, usmerili 
izključno na narodne banke, določa predlog ustave, da Narodna banka Jugo- 
slavije, narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin spre- 
jemajo v depozit sredstva družbenopolitičnih skupnosti, lahko pa v njihovem 
imenu in za njihov račun opravljajo tudi druge bančne posle, kadar je to 
določeno z ustavo republike oziroma s pokrajinskim ustavnim zakonom. Na- 
dalje je predvideno, da Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sredstva 
federacije, opravlja kreditne in bančne posle tudi za JLA in za druge potrebe 
narodne obrambe, določene z zveznim zakonom, ter druge z zakonom določene 
kreditne oziroma bančne posle za račun federacije. S temi rešitvami je zago- 
tovljeno tudi to, da je finančno poslovanje družbenopolitičnih skupnosti, ki ga 
morajo opravljati po bankah, odvzeto poslovnim bankam, ki naj bodo predvsem 
institucije za združevanje sredstev gospodarstva in pod njihovo upravo in kon- 
trolo, kar izključuje možnost, da bi se družbenopolitične skupnosti s svojimi 
sredstvi pojavile kot ustanoviteljice poslovnih bank in njihove upravljalke. 

V predlogu ustave so tudi določene spremembe in dopolnitve glede na do- 
ločbe o davčnem sistemu in davčni politiki iz ustavnega amandmaja XXVIII. 
Tako je predvideno, da sistem, vire in vrste davkov, taks in drugih davščin 
določa zakon. S tem je odpravljena določena vrzel pri ureditvi teh vprašanj. 
Nadalje je namesto dela določbe az 2. točke amandmaja XXVIII, po kateri se 
uresničujejo z obdavčenjem dohodkov in storitev v prometu — s predlagano 
dopolnitvijo določeno, da se z zveznim zakonom ustanavljajo vrste dohodkov 
od obdavčenja proizvodov in storitev, ki so v prometu v vsej SFRJ, ter določita 
način in višina tega obdavčenja. S tem je natančneje določena zakonodajna 
pristojnost federacije na tem področju. Da bi zagotovili potrebne predpostavke 
za nadaljnjo krepitev obrambne moči naše države, je predvidena nova določba, 
po kateri se z zveznim zakonom lahko predpiše oprostitev plačevanja davkov 
in drugih davščin od sredstev, objektov in naprav, ki so izključno namenjene 
za narodno obrambo in državno varnost. Da bi zagotovili odgovornost organov 
federacije, je razen tega formulacija sedanjega prvega odstavka 3. točke amand- 
maja XXVIII spremenjena tako, da imajo organi federacije pravico in dolžnost 
za preprečevanje in odvračanje motenj na trgu predlagati republikam in avto- 
nomnima pokrajinama, naj po medsebojnem dogovoru zmanjšajo ali povečajo 
davke in prispevke, ki jih določajo družbenopolitične skupnosti, začasno ne 
trosijo dela dohodkov družbenopolitičnih skupnosti in določijo skupne osnove 
svoje davčne politike (drugi odstavek 262. člena predloga ustave). Prav tako je 
določeno: 

a) da je davki in prispevki iz dohodka temeljne organizacije združenega 
dela plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, na katere 
območju temeljna organizacija trajno opravlja dejavnost; 
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b) da se sredstva, ki se iz dohodka bank razporejajo na temeljne organi- 
zacije združenega dela in druge pravne osebe, obdavčijo kot dohodek teh oseb 
po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, kateri se plačuje davek 
iz dohodka teh oseb; 

c) da se davki in prispevki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delav- 
cev in občanov, izvzemši davek od premoženja in od dohodka iz premoženja, 
plačujejo v skladu z zveznim zakonom po predpisih in v korist družbenopoli- 
tične skupnosti, na katere območju delavec ali občan živi, oziroma po odločbah 
in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki zagotavlja delavcu in občanu 
ter njunim družinskim članom zadovoljevanje potreb oziroma storitve, za 
katere se ti prispevki plačujejo. Ker je s to določbo spremenjen dosedanji 
sistem plačevanja davkov iz osebnega dohodka in dohodka, je njena uporaba 
vezana na izdajo zveznega zakona. 

V predlogu ustave so tudi nove določbe, po katerih se lahko v primerih, 
določenih z ustavo, z zveznim zakonom začasno prepove organizacijam združe- 
nega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim samoupravnim orga- 
nizacijam in skupnostim ter družbenopolitičnim skupnostim razpolaganje z de- 
lom družbenih sredstev, namenjenih za porabo, ali delom družbenih sredstev, 
namenjenih za financiranje razširjene reprodukcije ter predpiše način razpo- 
laganja s presežnimi dohodki proračunov družbenopolitičnih skupnosti in pre- 
sežnimi dohodki samoupravnih interesnih skupnosti, ki izhajajo iz obveznosti, 
določenih z zakonom. 

S spremembami in dopolnitvami določb ustave SFRJ iz leta 1963 in ustavnih 
amandmajev iz leta 1971 so na področju ekonomskih odnosov v federaciji te 
norme popolneje medsebojno usklađene, da bi zagotovili čimbolj dosledno 
uresničevanje ekonomskih odnosov v federaciji na podlagi vseh rešitev, spre- 
jetih v predlogu ustave, ki ustrezajo ustavnemu položaju in odnosom federa- 
cije, republik in avtonomnih pokrajin. 

V tem smislu so izvršene tudi določene spremembe in dopolnitve določb 
o financiranju funkcij federacije, s katerimi se v bistvu ne spremeni zasnova 
tega financiranja, kot je dana že v ustavnem amandmaju XXXIV, vendar pa 
nudijo širše možnosti za usklajevanje tega financiranja z izkušnjami, pridoblje- 
nimi pri uporabi določb ustavnih amandmajev, ter z zahtevami, ki izhajajo 

.iz potreb ekonomske politike. 
V zvezi s tem so v predlogu ustave kot dohodki federacije določene carine 

in drugi izvirni dohodki, ki bodo določeni z zveznim zakonom ter prispevki 
republik in avtonomnih pokrajin, določeni v skladu z načelom njihove enako- 
pravnosti in njihove skupne odgovornosti za financiranje funkcij federacije. Ker 
so carine predvsem sredstvo ekonomske politike in se lahko v skladu s to politi- 
ko uporabljajo tudi za skupne potrebe gospodarstva mimo proračuna, je v pred- 
log vključena tudi določba, da se lahko z zveznim zakonom odredi, da se dohodki 
od carin ne vključijo v proračun federacije oziroma da se neposredno uporabijo 
za potrebe gospodarstva. 

Namesto naštevanja posameznih obveznosti, ki se financirajo iz proracJuna 
federacije, kot je bilo to storjeno v amandmaju XXXIV, določa predlog, da gre 
za vse obveznosti federacije, ki izvirajo iz ustave in zakonov, ter poudarja, 
da obsega proračun federacije tudi potrebne rezerve. Nadalje je vključena 
nova določba, po kateri ni mogoče sprejemati novih zakonov in drugih predpi- 
sov, s katerimi se ustvarjajo nove obveznosti v proračunu federacije, dokler 
zbor skupščine SFRJ, ki je pristojen za sprejemanje proračuna, ne ugotovi, 
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da so zagotovljena sredstva za izvrševanje teh obveznosti. Glede na določbo, 
da se skupni obseg izdatkov proračuna federacije določa v soglasju s skup- 
ščinami republik in avtonomnih pokrajin, pomeni to, da mora zbor republik 
in pokrajin skupščine SFRJ odločiti o morebitnih dopolnilnih sredstvih, kadar 
v mejah razpoložljivih sredstev proračuna ni mogoče zagotoviti izpolnjevanja 
teh novih obveznosti. Predlog ustave predpisuje, da se obseg izdatkov prora- 
čuna federacije določa v skladu z ekonomsko politiko za leto, za katero se 
sprejme proračun, da bi bilo tudi financiranje funkcij federacije ter finan- 
ciranje celotne splošne družbene porabe odvisno od možnosti gospodarstva 
oziroma od gospodarskega položaja v zadevnem letu. 

Ker je proračun letni akt, posamezne glavne potrebe Jugoslovanske ljudske 
armade in druge potrebe narodne obrambe, ki so v pristojnosti federacije, pa 
morajo biti financirane na podlagi srednjeročnih planov, je v predlog vklju- 
čena tudi določba o financiranju teh potreb iz proračuna federacije v skladu 
s temi plani, ki se sicer sprejemajo v skladu z družbenim planom Jugoslavije; 
s tem so odpravljene ovire za prevzem obveznosti, ki so s temi plani predvidene 
tudi za leta, za katera proračun še ni sprejet. 

Določbe ustavnih amandmajev o ustanavljanju skladov in prevzemanju 
obveznosti po organih federacije so prevzete v bistvu brez sprememb oziroma 
je samo natančneje določeno, da gre za kreditne in druge obveznosti izven 
okvirov proračuna federacije tako, da tudi v prihodnje ne bi bilo mogoče 
ustanavljati skladov ali prevzemati obveznosti, razen tistih, ki so določene 
z ustavo, brez soglasja skupščin republik in pokrajin. Vključena pa je še nova 
določba, po kateri lahko skupščina SFRJ na predlog predsedstva SFRJ tudi 
brez tega soglasja določi vire in obseg sredstev oziroma prevzame kreditne 
in druge obveznosti za financiranje potreb narodne obrambe in državne varno- 
sti, ki nastanejo zaradi izrednih okoliščin, če jih ni mogoče zagotoviti iz pro- 
računa ali iz proračunskih rezerv federacije. 

III. 

Posebno skupino tvorijo v tem poglavju ustavne določbe o sprejemanju, 
veljavnosti in objavljanju zveznih zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov 
ter določbe o razmerjih med zveznimi ter republiškimi in pokrajinskimi organi 
v zvezi z izvrševanjem zveznih zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov. 

Glede na načelo, da zvezni organi pri uresničevanju s to ustavo določenih 
pravic in dolžnosti določajo politiko in izdajajo zvezne zakone, predpise in druge 
splošne akte, je v predlogu ustave določeno, da republike in pokrajini v mejah 
svojih pravic in dolžnosti lahko izdajajo zvezne zakone na področjih, ki so 
urejena z zveznim zakonom, seveda o vprašanjih, ki niso bila urejena z zveznim 
zakonom; če na področjih, ki se urejajo z zveznim zakonom, tak zakon ni bil 
izdan, pa smejo izdati zvezne zakone, kadar je to pomembno za uresničevanje 
njihovih pravic in dolžnosti. Razen tega so vključene tudi doslej veljavne 
določbe ustave SFRJ, po katerih so zvezni zakoni, predpisi in drugi splošni 
akti obvezni v vsej SFRJ, če ni v njih določeno, da se uporabljajo na ožjem 
območju ter da se ti zakoni, predpisi in akti izdajajo in objavljajo v uradnem 
glasilu SFRJ v avtentičnih besedilih v jezikih narodov Jugoslavije in da se 
objavljajo tudi v jezikih albanske in madžarske narodnosti (268., 269. in 270. 
člen). 
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V skladu z izkušnjami iz dosedanje prakse v izvrševanju zveznih zakonov, 
predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi izhajajoč iz novih razmerij, ki se 
vzpostavljajo v federaciji pri izvrševanju njenih funkcij ter določanju in izvrše- 
vanju politike in aktov, se na tem področju, na novi podlagi določajo razmerja 
med zveznimi ter republiškimi in pokrajinskimi organi. S temi novimi rešitvami, 
ki so v predlogu ustave, so hkrati upoštevani predlogi in sugestije iz javne 
razprave o osnutku ustave, ki se zavzemajo za zagotovitev večje učinkovitosti 
in funkcionalnosti sistema na področju izvajanja politike in izvrševanja pred- 
pisov in aktov, zlasti organov federacije, ter za jasnejšo določitev odnosov in 
odgovornosti zveznih ter republiških in pokrajinskih organov pri izvrševanju 
zveznih zakonov in drugih splošnih aktov. 

V zvezi s tem je pomembna predvsem določba, da so zvezni organi v ures- 
ničevanju pravic in dolžnosti federacije v mejah svojega delovnega področja 
odgovorni za spremljanje stanja na posameznih področjih družbenega življenja, 
za predlaganje politike, zveznih zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, 
za izvrševanje zveznih zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov ter za 
spremljanje njihovega izvrševanja in izvajanja (272. člen). Tako je za vse zvezne 
organe, od skupščine SFRJ do zveznih upravnih organov, na enoten način 
določena njihova odgovornost za izvrševanje funkcij, ki jih opravljajo, od 
predlaganja politike in aktov do njihovega izvrševanja. 

Glede izvrševanja zveznih zakonov in drugih splošnih aktov izhaja predlog 
ustave iz načela, da zvezne zakone in druge splošne akte izvršujejo organi 
v republikah in pokrajinah in da so odgovorni za njihovo izvrševanje, če ni v tej 
ustavi določeno, da jih neposredno izvršujejo in da odgovarjajo za njihovo 
izvrševanje zvezni organi. Izhajajoč iz tako jasno določenih dveh načinov 
izvrševanja in potemtakem tudi odgovornosti za izvrševanje zveznih zakonov 
in drugih splošnih aktov, določa predlog ustave načelo, da republiški in pokra- 
jinski organi izdajajo izvršne predpise v zvezi z izvrševanjem zveznih zakonov 
in drugih aktov, za katerih izvrševanje so odgovorni, in da na teh področjih 
lahko izdajajo zvezni organi, le če so za to izrecno pooblaščeni z zveznim 
zakonom v mejah teh pooblastil enotne predpise, ki imajo praviloma značaj 
tehničnih predpisov, kar izhaja bodisi iz narave odnosov, ki se urejajo z zveznim 
zakonom, ali pa iz mednarodnih pogodb (prvi in drugi odstavek 273. člena).' 

Na tem področju izvršne funkcije, kjer slonita tako izvrševanje, kakor 
tudi odgovornost na organih v republikah in pokrajinah, temeljijo odnosi med 
zveznimi organi in organi v republikah in pokrajinah na medsebojnem sode- 
lovanju, obveščanju in dogovarjanju. Za primer, če organi v republikah in po- 
krajinah ne izvršujejo zveznih zakonov in drugih splošnih aktov, pa je usta- 
novljena pravica zveznega izvršnega sveta, da opozori na to izvršni svet repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine in zahteva od teh organov ustrezne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo izvrševanje zveznih zakonov in drugih splošnih aktov 
(tretji in četrti odstavek 273. člena). 

Na področjih, na katerih po določbah te ustave federacija po zveznih 
organih zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov, predpisov in drugih splošnih 
aktov, izvršujejo takšne zakone, predpise in akte neposredno zvezni organi, 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah pa, kadar tako določa zvezni 
zakon. V prvem primeru, kadar akte neposredno izvršujejo zvezni organi, so 
lahko pooblaščeni, da ustanavljajo področne organe in organizacijske enote 
z nalogo, da izvršujejo določene upravne zadeve (na področju narodne obrambe, 
carin, devizne in tržne inšpekcije idr.). V drugem primeru imajo zvezni organi 
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od republiških in pokrajinskih organov pooblastila, določena s to ustavo (prvi, 
drugi in tretji odstavek 274. člena). - 

Pri tem je treba poudariti, da določa predlog ustave tudi načelo, da za 
izvajanje zveznih zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov, za katerih 
izvrševanje so odgovorni zvezni organi, le-ti izdajajo izvršne predpise; takšne 
predpise lahko izdajajo tudi organi v republikah in pokrajinah, vendar le, 
če so za to posebej pooblaščeni z zveznim zakonom. Ker v določbah o pravicah 
in dolžnostih federacije ni na vseh področjih natančno določeno, kakšne so 
pravice zveznih organov v zvezi z izdajanjem izvršnih predpisov, je v predlogu 
ustave še dopolnilno načelo, da zvezni organi, kadar je to s ustavo določeno, 
na področju narodne obrambe in mednarodnih odnosov, izdajajo tudi izvršne 
predpise na teh področjih, če ni z zveznim zakonom določeno, da jih izdajajo 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah (četrti in peti odstavek. 274. 
člena). 

Na področju izvršne funkcije, kadar organi v republikah in pokrajinah 
neposredno izvršujejo zvezne zakone in druge splošne akte ter mednarodne 
pogodbe, določa predlog ustave glede pooblastil zveznih organov, določenih 
na podlagi zveznega zakona, naslednje tri možnosti in instrumente v zvezi 
s temi odnosi: zvezni organi dajejo pristojnim republiškim in pokrajinskim 
organom obvezna navodila za izvrševanje zadev, za katere so pooblaščeni; 
opravljajo inšpekcijske zadeve s pooblastili, katera jim daje zvezni zakon; 
neposredno izvršijo določeno upravno zadevo, ki je ni izvršil upravni organ 
v republiki oziroma pokrajini, pa bi lahko povzročila hujše škodljive posledice, 
če upravna zadeva ne bi bila opravljena; pri tem pa morajo o tem obvestiti 
zvezni izvršni svet. V zadnjem primeru obvesti zvezni izvršni svet o tem 
izvršni svet republike oziroma avtonomne pokrajine, da se v dogovoru odstra- 
nijo vzroki, zaradi katerih je moral zvezni upravni organ izvršiti določeno 
upravno zadevo (275. člen). 

Predlog ustave določa tudi pravico izvršnega sveta republike oziroma 
avtonomne pokrajine, da lahko s svoje strani pred zveznim izvršnim svetom 
sproži vprašanje izvrševanja zveznega zakona ali drugega splošnega akta, 
ki ga je sprejel zbor republik in pokrajin skupščine SFRJ, če meni, da ga 
zvezni upravni organ ne izvršuje ali da ga ne izvršuje v skladu z začrtano 
politiko (276. člen). 

Razen navedenih načel in določb o dogovornem urejanju vprašanj, ki se 
utegnejo pojaviti pri izvrševanju zveznih zakonov in drugih predpisov ter sploš- 
nih aktov med1 zveznimi organi in organi v republikah in pokrajinah, pred- 
videva predlog ustave kot obliko za reševanje vsakega spornega položaja, 
ki utegne pri tem nastati, da bodisi zvezni izvršni svet ah izvršni svet republike 
oziroma avtonomne pokrajine predloži sporno vprašanje skupščini SFRJ. V 
skladu s svojim značajem in funkcijo odloči skupščina SFRJ v takšnih primerih 
o spornem vprašanju in o obveznosti izvrševanja zveznega zakona, predpisa 
ali drugega splošnega akta (177. člen). 

V tem poglavju je v predlogu ustave obseženo tudi načelo, da zvezni upravni 
organi občujejo z občinskimi upravnimi organi po ustreznih republiških ozi- 
roma pokrajinskih organih, neposredno pa le izjemoma — v zadevah, ki se 
nanašajo na vojaško obveznost in mobilizacijo ljudi in sredstev ter na varstvo 
pravic in interesov jugoslovanskih državljanov v tujini (278. člen). 
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II. poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI FEDERACIJE 

(280. in 281. člen) 

Glede določitev pravic in dolžnosti, ki jih opravlja federacija po zveznih 
organih, vsebuje pa jih posebno poglavje tega dela predloga ustave, so obdr- 
žane v glavnem rešitve iz amandmaja XXX. Izhodišče pri tem je bilo, da 
pravice in dolžnosti federacije, določene v predlogu ustave, ustrezajo zasnovi 
o položaju in odgovornosti federacije ter odnosih med federacijo, republikami 
in avtonomnima pokrajinama, ki je dana v ustavnih amandmajih iz leta 1971. 

1 Dosedanje izkušnje pri uporabi amandmaja XXX in pri sprejemanju zvez- 
nih zakonov ter dejstvo, da so bile posamezne določbe tega amandmaja v praksi 
različno razlagane, opozarjajo, da je treba v skladu s funkcijami in odgovor- 
nostjo federacije na posameznih področjih bolj jasno in natančno določiti meje 
in razsežnosti, v katerih so zvezni organi pooblaščeni urejati določene družbene 
odnose in zagotavljati izvrševanje zveznih predpisov. Praksa je namreč poka- 
zala, da je natančna in nedvosmiselna določitev pravic in dolžnosti, ki jih 
izvršuje federacija po zveznih organih, pomemben pogoj in jamstvo za uresni- 
čevanje funkcij federacije, republik in avtonomnih pokrajin ter odnosov med 
njimi, kakor so določeni v ustavnih amandmajih iz leta 1971. 

V predlogu ustave so le posamične spremembe in dopolnitve posameznih 
določb amandmaja XXX, ki bistveno ne odstopajo od izhodiščnih postavk 
in meril pri določanju pravic in dolžnosti federacije v ustavnih amandmajih 
iz leta 1971. Gre za tele spremembe in dopolnitve: 

2) točka 281. člena — za 1) točko je vključena nova 2) točka, v kateri je 
določeno, da federacija po zveznih organih zagotavlja sistem socialističnih samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov in enotne temelje političnega sistema, 
s čimer je kot pravica in dolžnost federacije izražena ena njenih glavnih funkcij, 
katero vsebujejo kot načelo tudi določbe o skupnih interesih, ki se uresničujejo 
v federaciji. 2) do 17) točka 2.' točke amandmaja XXX postanejo nove točke 
3) do 18) predloga ustave. 

3) točka 281. člena — Glede na formulacijo 2) točke 2. točke amandmaja 
XXX je dopolnitev v tem, da je določeno, da federacija ureja načela o položaju, 
pravicah in dolžnostih družbenega pravobranilca samoupravljanja, s čimer je 
zagotovljena enotna ureditev določenih vprašanj pri tej novi instituciji, ki ima 
izredno pomembno družbeno funkcijo. 

4) točka 281. člena — Po formulaciji 3) točke 2. točke amandmaja XXX 
je bila federacija pooblaščena urejati pogodbena in druga obligacijska razmerja 
na področju prometa blaga in storitev ter temeljna lastninskopravna razmerja 
in druga temeljna pravna razmerja, s katerimi se zagotavlja enotnost jugoslo- 
vanskega trga. Ker pa pravni promet terja, da so na enotnih temeljih urejena 
ne le pogodbena in druga obligacijska razmerja na področju prometa blaga 
in storitev, marveč tudi temelji obligacijskih razmerij in celotna temeljna 
lastninskopravna razmerja, je v 4) točki predloga predvideno, da ureja federa- 
cija, razen razmerij, ki jih je urejala doslej, tudi temelje obligacijskih razmerij 
(splošni del obligacij). 
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5) točka 281. člena — Glede na 4) točko 2. točke amandmaja XXX pred- 
log ustave natančneje določa meje in razsežnosti pooblastil federacije za 
urejanje oblikovanja denarnih in deviznih rezerv in razpolaganje z njimi, kot 
tudi za urejanje in izvajanje ukrepov za omejitev trga. V skladu s tem je 
natančno določeno, da zvezni organi urejajo oblikovanje denarnih in deviznih 
rezerv in razpolagajo z njimi, kadar je to pomembno za vso državo. S tem je 
dosedanje pooblastilo zveznih organov omejeno pravzaprav na urejanje obliko- 
vanja denarnih in deviznih rezerv v drugih družbenopolitičnih skupnostih in 
organizacijah združenega dela le, kadar je to v korist vse države določeno z 
zveznim zakonom, ki določa sistem ustreznih področij družbenih odnosov, sprej- 
me pa se ob soglasju skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

Predlog natančneje določa, da zvezni organi, razen tega da urejajo in izva- 
jajo ukrepe za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, pomemb- 
nega za vso državo, ob elementarnih nesrečah in pomanjkanju dobrin, nujnih 
za gospodarstvo in za življenje občanov, urejajo in izvajajo takšne ukrepe tudi, 
kadar tako zahtevajo interesi narodne obrambe (na primer, ko gre za ukrepe 
o omejitvi trga in svobodnega prometa določenih strateških materialov in 
drugih proizvodov, ki imajo poseben pomen za narodno obrambo), če teh 
interesov ni mogoče zagotoviti z ustvarjanjem splošnih rezerv ali kako drugače. 

V tej točki so spremenjene tudi določbe o združevanju delovnih organizacij 
v poslovne skupnosti, kadar to zahteva tehnološka enotnost sistema, in sicer tako, 
da je določeno obvezno združevanje organizacij združenega dela v skupnosti. 
Pomembna je tudi sprememba določbe o združevanju gospodarskih organizacij 
v zbornico za območje Jugoslavije. 

Predlog izhaja iz združevanja v gospodarsko zbornico ne le organizacij 
združenega dela, marveč tudi njihovih skupnosti, s čimer je ustvarjena podlaga 
za gospodarsko zbornico kot obliko združevanja skupnosti, ki so za posamezna 
področja oziroma delovna področja že ustanovljene, kot tudi samih organizacij 
združenega dela, ne pa da bi se kot doslej v okviru že ustanovljene gospodarske 
zbornice vzpostavljale organizacijske oblike (sveti) za posamezna delovna pod- 
ročja. 

Ker zahteva zagotovitev enotnih družbenoekonomskih odnosov in enotnega 
jugoslovanskega trga, da so z enotnimi predpisi za vso državo urejeni ukrepi 
za varstvo pred monopolom in nelojalno konkurenco, je v predlog ustave 
vključena določba, da federacija ureja in zagotavlja takšne ukrepe. Razen tega 
je poleg pravice, da ureja položaj in temelje za delovanje službe družbenega 
knjigovodstva, ki jo že ima, določena še pravica federacije, da ureja temelje 
družbenega sistema informiranja. 

V predlog je vključena končno tudi dopolnitev v tem smislu, da je v skladu 
z odgovornostjo federacije, da zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na pod- 
ročju zaposlovanja in varstva jugoslovanskih državljanov na delu v tujini 
predvideno, da federacija ureja pogoje, pod katerimi smejo naši občani odha- 
jati v tujino, da se tam zaposlijo ali opravljajo gospodarske in druge dejavnosti, 
ter zagotavlja varstvo jugoslovanskim občanom, ki so na delu v tujini. Režim 
in splošne pogoje za odhajanje jugoslovanskih občanov na delo v tujino je treba 
urediti z enotnimi predpisi, ker gre za vprašanja, ki imajo pomen za uresni- 
čevanje enakega družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi, obveznost zvez- 
nih organov, da zagotavljajo varstvo jugoslovanskim občanom, ki delajo v 
tujini, pa je v skladu s funkcijami in odgovornostjo federacije. 
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6) točka 281. člena — Določbe 5) točke drugega odstavka ustavnega amand- 
maja XXX so dopolnjene in natančneje določene v skladu z odgovornostjo 
federacije za urejanje razmerij na področju narodne obrambe in za izvrševanje 
zveznih zakonov na tem področju. S temi dopolnitvami je določeno, da ureja 
federacija, razen pravic in dolžnosti, predvidenih v veljavnem ustavnem amand- 
maju, tudi: temeljne pravice in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti pri 
uresničevanju sistema narodne obrambe; posebne pravice in obveznosti organi- 
zacij združenega dela in drugih organizacij ter skupnosti glede prioritetne 
proizvodnje in storitev za potrebe narodne obrambe ter proizvodnje oborožitve 
in vojaške opreme; prilagoditev prostorskih in urbanističnih načrtov ter inve- 
sticijske graditve potrebam obrambe države; upravljanje z družbenimi sredstvi, 
ki se uporabljajo v Jugoslovanski ljudski armadi in za njene potrebe, in razpo- 
laganje z njimi; federacija ureja in zagotavlja tudi vojaško šolstvo in znanstve- 
no-raziskovalno delo za potrebe oboroženih sil ter ureja in organizira vojaška 
sodišča in vojaško tožilstvo. 

Predlog ustave razen tega natančneje določa določbo 7) točke 2. točke 
amandmaja XXX v tem smislu, da federacija, razen tega da ureja in zagotavlja 
socialno zavarovanje in varstvo vojaških oseb, ureja določene oblike socialnega 
zavarovanja in zdravstvenega varstva tudi za vojaške osebe, ki jim je prenehala 
vojaška služba, pa so obdržale status vojaških zavarovancev, ter za njihove 
družinske člane. 

7) točka 281. člena — Glede na poseben pomen, ki ga imajo v okviru 
celotnih ekonomskih in političnih odnosov z drugimi državami ekonomski odnosi 
in sodelovanje z državami v razvoju kot bistven element zunanje politike 
Jugoslavije, in glede na mednarodne obveznosti Jugoslavije na tem področju, 
je v predlogu ustave vključena dopolnitev v tem smislu, da federacija pospešuje 
in spodbuja sodelovanje z deželami v razvoju ter zagotavlja sredstva za razvoj 
ekonomskih odnosov z njimi in za uresničevanje solidarnosti z osvobodilnimi 
gibanji. 

9) točka 281. člena >— V to točko predloga so vključene nove določbe o tem, 
da federacija določa himno Socialistične federativne republike Jugoslavije 
ter da ureja uporabo pečata, grba in zastave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

10) točka 281. člena — Glede na ustrezno določbo 9) točke 2. točke amand- 
maja XXX je v predlogu ustave natančneje določena formulacija, po kateri 
federacija ureja varstvo živali in rastlin pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo, in sicer v tem smislu, da ureja tudi varstvo živali in rastlin pred 
škodljivci, ki ogrožajo vso državo, kot tudi izročanje sredstev za varstvo živali 
in rastlin v promet ter kontrolo nad prevozom in prenosom živali in rastlin 
čez državno mejo. 

Razen tega je v predlogu tudi dopolnitev, da federacija ureja kontrolo ne 
samo prometa blaga čez državno mejo, marveč tudi storitev. To zato, ker pri 
posameznih gospodarskih storitvah v zunanjetrgovinskem prometu, ki sploh 
niso ah pa niso primerno vezane za blago oziroma promet blaga, po veljavni 
določbi ni bila mogoča kontrola teh storitev v prometu čez državno mejo. 

Poleg določbe o pravici federacije, da ureja pravni položaj tujih pravnih 
oseb v Jugoslaviji, je določena tudi njena pravica, da ureja pravni položaj 
predstavnikov tujih držav, tujih in mednarodnih organizacij, kot tudi predstav- 
ljanje in zastopanje tujih gospodarskih in drugih organizacij. 
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Sedanja določba o pristojnosti federacije, da ureja režim obalnega morja, 
ni bila dovolj natančna glede na to, da imajo tudi republike pravice v zvezi 
z urejanjem določenih vprašanj na tem področju. Zato je natančneje določena 
tako, da federacija ureja režim obalnega morja, ki ima pomen za mednarodne 
odnose SFRJ, obrambo in varnost države ter enoten jugoslovanski trg. Razen 
tega je predvideno, da ureja federacija način uveljavljanja pravic, ki jih ima 
Jugoslavija v epikontinentalnem paisu in na odprtem morju, glede na to, 
da ima Jugoslavija na podlagi mednarodnega prava določene pravice tudi v 
epikontinentalnem pasu, ki se razprostira izven obalnega morja in ni ozemlje 
SFRJ, in je treba zagotoviti ustavnopravno podlago za urejanje teh odnosov. 

Dosedanja določba o pristojnosti federacije, da ureja varstvo človekovega 
okolja pred nevarnostmi za življenje in zdravje ljudi, ki ogrožajo vso državo, 
je dopolnjena tako, da federacija ureja varstvo in zboljševanje človekovega 
okolja, ki sta pomembni za vso državo in mednarodno skupnost (na primer 
varstvo pred onesnaženjem zraka, tal in voda, pred radioaktivnimi sevanji idr.). 
Pri tem je bilo upoštevano, da izhajajo določene obveznosti glede ureditve teh 
vprašanj tudi iz mednarodnih pogodb. 

Predlog ustave določa tudi pravico zveznih organov, da urejajo zaznamo- 
vanje in vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških armad ter 
drugih tujih armad in zagotavljajo izvrševanje zveznih predpisov na tem 
področju, kadar je v interesu vse države tako določeno z zveznim zakonom. 
To je bilo storjeno zato, ker gre najpogosteje za izvrševanje obveznosti fede- 
racije, ki izhaja iz mednarodnih pogodb, ali za vprašanja, ,ki se nanašajo na 
vzdrževanje odnosov z drugimi državami. To hkrati pomeni, da se lahko z 
zveznim zakonom predvidi, da federacija zagotavlja tudi potrebna sredstva 
V navedene namene. 

V predlog ustave je vključena nova določba, po kateri federacija ureja 
elemente kartografskih podatkov, ki so pomembni za obrambo države in za 
splošno uporabo kartografskih publikacij. 

Ker ima Rdeči križ Jugoslavije določene naloge in delo, ki izhaja iz medna- 
rodnih pogodb in odnosov z ustreznimi mednarodnimi organizacijami ter orga- 
nizacijami drugih držav, je predvideno, da federacija ureja položaj in poobla- 
stila Rdečega križa Jugoslavije. Določeno je, da zvezni organi urejajo tudi 
položaj in pravice drugih družbenih organizacij, ki izvršujejo po zveznih zako- 
nih in mednarodnih pogodbah določena javna pooblastila. 

11) točka 281. člena — Glede na 10) točko 2. točke amandmaja XXX so 
izvršene predvsem terminološke spremembe —• pojem »zračnega prometa« je 
nadomeščen s pojmom »zračne plovbe« kot bolj ustreznim. 

Bistvena sprememba je v tem, da je v skladu z obveznostmi, ki izhajajo 
za našo državo iz mednarodnih pogodb, v predlogu ustave določeno, da fede- 
racija ureja vprašanja, ki se nanašajo na plovne poti po vodah, za katere velja 
mednarodni in meddržavni režim plovbe, in zagotavlja izvrševanje zveznih 
predpisov na tem področju, kadar je v interesu vse države tako določeno 
z zveznim zakonom. 

Namesto določbe, po kateri federacija ureja temelje sistema zvez, je v pred- 
log ustave vključena določba, da federacija ureja vprašanja sistema zvez, ki 
imajo pomen za varnost države ter tehnološko enotnost sistema zvez, ter da 
ureja mednarodne zveze in radijske zveze; namesto določbe, da ureja izvrše- 



Priloge 575 

vanje zveznih predpisov na področju radijskih zvez, pa je predvideno, da fede- 
racija ureja izvrševanje zveznih predpisov na področju mednarodnih zvez in 
radijskih zvez, kadar je v interesu vse države tako določeno z zveznim zakonom. 
Takšna rešitev je bila sprejeta zlasti glede na mednarodne obveznosti SFRJ 
na področju mednarodnih zvez in radijskih zvez. 

12) točka 281. člena — V zvezi s pristojnostjo federacije, da izdaja pravo- 
sodne zakone, je ostal predlog v bistvu pri rešitvah iz amandmaja XXX. Z novo 
formulacijo te točke je natančneje določen predvsem smisel določbe amandmaja 
XXX in so odpravljene določene nejasnosti in možnosti za različno razlago. 
Tako je predvideno, da se z zveznim zakonom urejajo' splošni pogoji in načela 
za izrekanje sankcij za kazniva dejanja in gospodarske prestopke, sistem 
sankcij, pogoji za ugasnitev sankcij in za rehabilitacijo (splošni del kazenskega 
zakona in zakona o gospodarskih prestopkih). Razen tega je v sklop te zvezne 
zakonodaje vključeno tudi urejanje splošnih pravic o uporabi vzgojnih ukrepov 
in kaznovanja mladoletnikov, kar je dopolnitev določb amandmaja XXX. 
Hkrati je pristojnost federacije za urejanje sodnih postopkov določena tako, 
da so izvzeti posebni postopki na področjih, na katerih družbena razmerja 
urejajo republike oziroma avtonomni pokrajini s svojimi predpisi. Pri našte- 
vanju postopkov, ki spadajo v pristojnost federacije, je glede na določbo amand- 
maja XXX in da bi bila odpravljena nejasnost glede sodnih postopkov, ki jih 
ureja federacija, navedeno, da gre za kazenske in druge sodne postopke; vklju- 
čena je tudi dopolnitev, da federacija ureja amnestijo in pomilostitev za kazniva 
dejanja, predpisana z zveznimi zakoni. 

13) točka 281. člena •—• Glede na formulacijo 12) točke 2. točke amandmaja 
XXX je dopolnjena ta točka samo s tem, da federacija zagotavlja tudi kontrolo 
plemenitih kovin, ker je obstoječa določba o urejanju sistema merskih enot 
in zagotavljanju kontrole mer dopuščala možnost za različno razlago glede tega, 
ali se nanaša i ta kontrola tudi na plemenite kovine. 

14) točka 281. člena •— Glede na formulacijo 12) točke 2. točke amand- 
maja XXX je ta točka dopolnjena in natančneje določena v tem smislu, da 
federacija ureja in organizira ne le zbiranje in obdelavo, marveč tudi evidenco, 
in sicer statističnih in drugih podatkov o stanju na posameznih področjih druž- 
benega življenja, kar pomeni nov element in novo področje zbiranja statističnih 
podatkov ter drugih podatkov, ki imajo pomen ?a vso državo. 

16) točka 281. člena — Glede na formulacijo 15) točke 2. točke amandmaja 
XXX je predlog ustave dopolnjen v tem smislu, da federacija ureja tudi pravice 
in dolžnosti zveznih organov glede sredstev v družbeni lastnini, ki jih uporab- 
ljajo. To zato, ker bo razen sistemskega zakona o temeljnih pravicah družbeno- 
političnih skupnosti glede sredstev v družbeni lastnini potreben poseben zvezni 
zakon, ki bo urejal pravice in dolžnosti zveznih organov glede sredstev v druž- 
beni lastnini, ki jih ti uporabljajo, in sicer odvisno od vrste teh sredstev, 
njihovega namena ter položaja in potreb uporabnikov teh sredstev. Poleg tega 
je določba o pravici federacije, da ureja položaj, organizacijo in način dela 
zavodov dopolnjena s tem, da ima federacija pravico ustanavljati šole za izobra- 
ževanje kadrov za opravljanje zadev, pomembnih za uresničevanje njenih funk- 
cij, ter urejati njihovo organizacijo in način dela, kot tudi urejati pravice, 
dolžnosti in odgovornosti delavcev iz dela in po delu v zveznih organih ter v 
zavodih in šolah, ki jih ustanavlja federacija. 
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Četrti del 

ORGANIZACIJA FEDERACIJE 

I. poglavje 

SKUPŠČINA SFRJ 

(Členi 282 do 312) 

V predlogu ustave je izhodišče značaj, ki ga ima skupščina SFRJ po sedanji 
ustavi SFRJ kot organ družbenega samoupravljanja in kot najvišji organ oblasti 
v mejah pravic in dolžnosti federacije (282. člen). Naglašanje značaja, ki ga ima 
skupščina SFRJ kot organ družbenega samoupravljanja, šele potem pa kot 
organ oblasti, je v skladu z načinom konstituiranja in s funkcijami skupščine 
SFRJ, ki je oblikovana na delegatskih temeljih, ter z načeli našega političnega 
sistema. Pri oblikovanju skupščine SFRJ je izhodišče načelo delegatskega si- 
stema in značaj federacije ter odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin 
za uresničevanje funkcij federacije. 

Skupščina SFRJ je del enotnega skupščinskega sistema vladanja, ki temelji, 
skladno z izhodiščnimi načeli političnega sistema samoupravne socialistične 
demokracije kot posebne oblike diktature proletariata, na enakih samoupravnih 
temeljih, kot vse druge skupščine. Prav pri utrjevanju in ustavnem izražanju 
samoupravnih temeljev družbenopolitičnega sistema je tudi bil storjen odlo- 
čilen revolucionaren korak v smeri uresničevanja zgodovinskih interesov in 
vloge delavskega razreda, z opuščanjem predstavniške demokracije kot zasnove 
in prakse in z instituiranjem delegatskega sistema. Zatorej mora biti delegatski 
sistem v polni meri izražen tudi v ustavnem položaju, sestavi, pristojnostih 
in načinu delovanja skupščine SFRJ. 

V skladu s tem sestavljata skupščino SFRJ zvezni zbor kot zbor delegatov 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij v re- 
publikah in avtonomnih pokrajinah in zbor republik in pokrajin kot zbor 
delegacij skupščin republik in avtonomnih pokrajin. V skladu z načelom enako- 
pravnosti narodov in narodnosti in njihovih republik in pokrajin se oba zbora 
skupščine SFRJ oblikujeta po načelu enakopravne zastopanosti republik in 
ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin. Zvezni zbor sestavlja po 30 dele- 
gatov iz vsake republike in po 20 delegatov iz vsake avtonomne pokrajine. 
Zbor republik in pokrajin pa po 12 delegatov iz vsake republike in po 8 dele- 
gatov iz vsake avtonomne pokrajine (284. člen). Tako sestavljena skupščina 
SFRJ naj bi omogočila in zagotovila uveljavljanje interesov delavskega razreda 
in interesov narodov in narodnosti ter njihovih republik in pokrajin pri uresni- 
čevanju funkcij federacije. 

Poleg tega funkcijo usklajevanja pri sprejemanju zveznih zakonov in drugih 
predpisov ter splošnih aktov na področjih, na katerih se odločitve ne smejo 
sprejemati brez soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin, in ki je 
bila po ustavnih spremembah iz leta 1971 zaupana zveznemu izvršnemu svetu 
in medrepubliškim komitejem, opravlja, po predlogu ustave, v skladu z nave- 
denim organiziran zbor republik in pokrajin. 
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Upoštevajoč strukturo in način dela skupščine v federaciji ter vlogo, ki jo 
imajo republiške in pokrajinske skupščine pri uresničevanju funkcij federacije, 
se sedanje ime: »Zvezna skupščina« nadomesti z imenom: »Skupščina SFRJ«. 

Nova sestava skupščine SFRJ je vnaprej določila tudi način dela v njej, 
in sicer tako, da je načeloma opuščeno načelo dveh zbornic oziroma odločanje 
v dveh domovih, pa bo zato odločanje obeh zborov na enakopravnem delovnem 
področju le izjema. Splošno načelo je, da bo skupščina SFRJ večino svojih 
najpomembnejših pristojnosti uresničevala prek samostojnega delovnega področ- 
ja zveznega zbora ter zbora republik in pokrajin. Pri ločevanju delovnih področij 
obeh zborov je bilo izhodišče to, da se v zboru republik in pokrajin praviloma 
odloča o tistih vprašanjih, ki je za njihovo reševanje v ustavi SFRJ določeno 
soglasje republik in pokrajin oziroma o tistih vprašanjih, ki so iz teh izpeljana 
(sprejemanje zakonov o začasnih ukrepih), medtem ko so druga vprašanja iz 
pristojnosti skupščine SFRJ določena kot delovno področje zveznega zbora. 

Zvezni zbor: odloča o spremembi ustave SFRJ, določa temelje notranje 
politike in zunanjo politiko SFRJ, sprejema zvezne zakone, razen tistih, ki jih 
sprejema zbor republik in pokrajin, sprejema proračun federacije, zaključni 
račun federacije in druge splošne akte, določa politiko izvrševanja zveznih 
zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki jih sam sprejema, in obvez- 
nosti zveznih organov v zvezi z izvrševanjem teh aktov, odloča o spremembi 
meja SFRJ, odloča o vojni in miru, ratificira določene mednarodne pogodbe, 
določa temelje organizacije zveznih organov in njihovo pristojnost, obravnava 
poročila ZIS in zveznih upravnih organov in opravlja politično kontrolo nad 
delom teh organov ter s svojimi smernicami usmerja njihovo delo, obravnava 
mnenja in predloge ustavnega sodišča Jugoslavije in poročila zveznega sodišča, 
obravnava poročila, mnenja in predloge zveznega družbenega pravobranilca 
samoupravljanja ter opravlja druge zadeve iz pristojnosti skupščine SFRJ, ki 
niso v delovnem področju zbora republik in pokrajin ah ki jih ne opravlja 
enakopravno s tem zborom (285. člen). 

Zbor republik in pokrajin ima v sojem delovnem področju predvsem tista 
vprašanja, za reševanje katerih je z ustavo SFRJ predvideno soglasje skupščin 
republik in pokrajin. Tako zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin: sprejema družbeni plan Jugoslavije, 
določa politiko in sprejema zvezne zakone, s katerimi se urejajo odnosi na 
področjih monetarnega in deviznega sistema, zunanjetrgovinskega prometa, 
ekonomskih odnosov s tujino in na drugih področjih, ki so bila doslej določena 
v ustavnem amandmaju XXXIII, nadalje določa skupen obseg izdatkov prora- 
čuna federacije, odloča o ustanovitvi skladov in prevzemanju obveznosti fede- 
racije, ratificira določene mednarodne pogodbe in sprejema poslovnik za svoje 
delo. Poleg tega zbor republik in pokrajin samostojno oziroma brez soglasja 
skupščin republik in pokrajin sprejema zakone o začasnih ukrepih, obravnava 
poročila ZIS in zveznih upravnih organov, opravlja politično kontrolo nad 
delom teh organov, določa politiko izvrševanja zveznih zakonov in drugih 
splošnih aktov, ki jih sprejema, in opravlja druge s to ustavo določene zadeve 
v skladu z načeli o financiranju federacije. Spričo potrebe, da se ob nastopitvi 
izrednih okoliščin zagotovi učinkovito odločanje v zvezi z zagotavljanjem 
sredstev za narodno obrambo in državno varnost, je v predlogu ustave predvi- 
deno, da zbor republik in pokrajin na predlog predsedstva SFRJ določa vire 
in obseg sredstev ter odloča o prevzemanju kreditnih in drugih obveznosti 
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za potrebe narodne obrambe in državne varnosti, ki nastanejo zaradi izrednih 
okoliščin (286. člen). 

Oba zbora skupščine SFRJ lahko sprejemata o vprašanjih s svojega delov- 
nega področja odloke, deklaracije, resolucije in priporočila ter splošne akte 
(287. člen). 

S takimi rešitvami postajajo skupščina SFRJ in skupščine republik in avto- 
nomnih pokrajin v skladu s položajem, ki ga imajo v skupščinskem in političnem 
sistemu, neposredni nosilci ne samo sprejemanja odločitev, temveč tudi dogo- 
varjanja in sporazumevanja pri uresničevanju funkcij federacije. Na ta način 
je odločanje o vseh bistvenih vprašanjih spravljeno v neposrednejšo zvezo z 
delegatskim sistemom, s tem pa je hkrati tudi bistveno okrepljena pozicija 
vseh skupščin oziroma celotnega skupščinskega sistema. 

Oba zbora enakopravno: volita in razrešujeta funkcionarje v skupščini 
SFRJ ter predsednika in člane zveznega izvršnega sveta, imenujeta in razre- 
šujeta zvezne sekretarje in druge z zveznim zakonom določene funkcionarje 
v zveznih upravnih organih in člane kolegijskih teles, volita predsednika in 
sodnike ustavnega sodišča Jugoslavije ter zveznega sodišča in člane sveta fede- 
racije, imenujeta in razrešujeta zveznega družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja in zveznega javnega tožilca, ratificirata določene mednarodne po- 
godbe, sprejemata temeljne akte o svojem delu ter o organizaciji in delu 
služb skupščine SFRJ, idr. V predlogu ustave je določeno tudi, kako je treba 
reševati sporne situacije med zboroma v primeru njunega nesoglasja, ko gre 
za voljeno funkcijo in za sprejemanje omenjenih aktov (288., 289. in 290. člen). 

Zvezni zbor sestavljajo delegati samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih organizacij vsake republike oziroma avtonomne pokrajine. 
Med postopkom kandidiranja, ki ga opravi Socialistična zveza, določi listo 
kandidatov za delegate kandidacijska konferenca Socialistične zveze. Kandidate 
za delegate predlagajo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitične organizacije, v okviru Socialistične zveze, izmed 
svojih delegacij. Delegate volijo na podlagi liste kandidatov skupščine občin 
z območja republike oziroma avtonomne pokrajine s tajnim glasovanjem. Z 
zveznim zakonom, s katerim bo skladno z navedenimi načeli določen postopek 
za volitve in odpoklic delegatov za zvezni zbor, bo urejen tudi kandidacijski 
postopek za izvolitev delegata namesto delegata, ki mu je mandat prenehal 
pred iztekom mandatnega obdobja (291. člen). Glede volitev delegacij za zbor 
republik in pokrajin je v predlogu ustave načelo, da jih volijo ali odpokličejo 
republiške in pokrajinske skupščine na skupni seji vseh zborov s tajnim glaso- 
vanjem, kot tudi to, da izvoljeni delegati obdržijo svoj mandat v skupščinah, 
v katerih so bili izvoljeni. 

V predlogu ustave so tudi določbe o načinu dela in odločanja v zborih ter 
o' postopku sprejemanja aktov z delovnega področja zbora republik in pokrajin 
na podlagi soglasja skupščin republik in pokrajin. V predlogu je izhodišče 
načelo, da zvezni zbor praviloma odloča z večino glasov na seji, na kateri je 
navzoča večina njegovih delegatov, razen kadar se o predlogu akta oziroma 
o drugem vprašanju, ki ima splošen pomen za republiko oziroma pokrajino 
ali za enakopravnost narodov in narodnosti, izvaja na zahtevo večine delegatov 
ene republike oziroma avtonomne pokrajine poseben postopek obravnavanja 
in odločanja, ki je določen s poslovnikom zveznega zbora (294. člen). Drugače 
pa je v predlogu določen način odločanja, ko gre za zbor republik in pokrajin. 
Ta zbor odloča po delegacijah, in sicer s soglasjem vseh delegacij o vprašanjih, 



Priloge 579 

o katerih se odloča na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokra- 
jin. Pri sprejemanju zakonov o začasnih ukrepih ta zbor odloča z dvetretjinsko 
večino glasov vseh svojih delegatov, o vseh drugih vprašanjih s svojega delov- 
nega področja pa odloča z večino glasov navzočih svojih delegatov (295. člen). 
Različno od pravic, dolžnosti in odgovornosti, ki jih imajo po predlogu ustave 
delegati v zveznem zboru, glede katerih se uporabljajo enotna načela delegat- 
skega sistema, določena s to ustavo, pa predlog glede delegacij v zboru republik 
in pokrajin določa tudi posebna načela — obveznost omenjenih delegacij, da 
pri odločanju zastopajo stališča skupščin, ki so jih izvolile, da te skupščine 
obveščajo o delu zbora in o svojem delu v zvezi z vprašanji, o katerih zbor 
odloča, ter da sodelujejo pri zavzemanju stališč skupščin, ki so jih izvolile 
(296. člen). 

V predlogu ustave so tudi temeljna načela o konstituiranju, nalogah in 
pooblastilih delovnih teles zborov in skupščine SFRJ (297. člen). Tako naj bi 
imel zvezni zbor delovna telesa za pripravljanje in obravnavanje predlogov 
zakonov in drugih splošnih aktov, za spremljanje, kako se ti akti izvršujejo, 
ter za proučevanje in obravnavanje drugih vprašanj z njegovega delovnega 
področja. Zbor republik in pokrajin naj bi imel delovna telesa z enakimi ah 
podobnimi nalogami, s pristavkom, da je skladno z njegovo funkcijo posebej 
poudarjena funkcija omenjenih teles, da delajo za usklajevanje stališč pri pri- 
pravljanju aktov z njegovega delovnega področja. Zbora oblikujeta obvezno 
skupno komisijo za vprašanja volitev in imenovanj, kakršna je bila tudi doslej 
določena v ustavi SFRJ, lahko pa oblikujeta tudi druga skupna delovna telesa, 
izhajajoč pri tem iz svojih skupnih potreb ter svojega enakopravnega delovnega 
področja, kot tudi iz potreb skupščine SFRJ kot celote. Predlog prepušča zboro- 
ma in skupščini SFRJ, da v svojih poslovnikih določijo vrste, sestavo, naloge in 
način dela delovnih teles s pristavkom, da morajo s temi akti določiti tudi po- 
oblastila oziroma pravice, ki jih imajo ta telesa pri opravljanju svojih nalog, 
vštevši tudi pravico, da lahko opravljajo ankete, ne morejo pa imeti preisko- 
valnih in drugih sodnih funkcij. 

Postopek za sprejemanje takih aktov, ki se sprejemajo v zboru republik 
in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in pokrajin, začenja poobla- 
ščeni predlagatelj (delegacija ah zborovo delovno telo, skupščina republike 
oziroma avtonomne pokrajine ah zvezni izvršni svet). Na podlagi soglasja, 
ki so ga dale republiške in pokrajinske skupščine, in na podlagi stališč, ki so 
bila v zboru usklađena o njihovih predlogih in pripombah k osnutku zakona 
ali drugega splošnega akta — zbor določi predlog zakona oziroma drugega 
splošnega akta. Skupščine republik in pokrajin odločajo nato o dajanju svojega 
soglasja k celotnemu predlogu s pristavkom, da lahko že ob odločanju o osnutku 
pooblastijo svoje delegacije v zboru, da dajo soglasje k predlogu akta. Če med 
skupščinami republik in pokrajin ni bilo doseženo soglasje o predlogu zakona 
ali drugega splošnega akta, bo zvezni izvršni svet iz razlogov, ki so taksativno 
navedeni v predlogu ustave, predlagal predsedstvu SFRJ, naj se izda zakon 
o začasnih ukrepih. Ce se predsedstvo SFRJ strinja z nujnostjo začasnega 
ukrepa, določi zvezni izvršni svet predlog zakona o začasnih ukrepih in ga 
predloži skupščini SFRJ. Predlog ustave prepušča zboru repubhk in pokrajin, 
da si s poslovnikom o svojem delu natančneje uredi vsa vprašanja rednega 
in skrajšanega postopka pri sprejemanju aktov v tem zboru. Ko gre za zakon 
o začasnih ukrepih, določa predlog načelo, da lahko v primeru, če tak predlog 
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ni bil sprejet z 2/3 večino glasov vseh delegatov v zboru, predsedstvo SFRJ 
razglasi, da se tak zakon vseeno uporablja, vendar le do končnega sprejetja 
zakona po določbah te ustave (členi 298 do 303). 

V predlogu ustave so tudi določbe o mandatu, pravicah in dolžnostih 
delegatov in delegacij v skupščini SFRJ, o volitvah in pooblastilih funkcionar- 
jem v njej ter o splošnem zboru (saboru) SFRJ. Tako v bistvu prevzema določbe 
ustave SFRJ, vendar spremenjene skladno z novo strukturo, funkcijami in 
načinom dela skupščine SFRJ in njenih zborov (členi 305 do 313). 

II. poglavje 

PREDSEDSTVO SFRJ 

(Členi 313 do 333) 

Dosedanje izkušnje pri delovanju predsedstva SFRJ so potrdile pravilnost 
rešitev glede položaja in funkcij tega ustavnega organa, zato so bile glede 
njega obdržane sedanje rešitve iz ustavnega amandmaja XXXVI. Toda upošte- 
vajoč spremembe, ki so predlagane glede organizacije in funkcij skupščine 
SFRJ, načina uresničevanja funkcij federacije na področjih, na katerih se 
odločitve sprejemajo ob soglasju skupščin republik in avtonomnih pokrajin, ter 
upoštevajoč dosedanje delovne izkušnje predsedstva SFRJ so bile v predlogu 
ustave vnesene tudi določene spremembe. 

Predsedstvo SFRJ bo obdržalo položaj in funkcije, ki so mu določene v 
amandmaju XXXVI. Novost je v tem, da se v predlogu določa kot funkcija 
predsedstva SFRJ, da obravnava stanje na področju zunanje politike in varstva 
s to ustavo določenega reda (državna varnost) in da zavzema stališča, da bi 
dajalo pobude za ukrepanje in za usklajevanje dejavnosti pristojnih organov 
pri izvajanju začrtane politike na teh področjih. S tem je posebej poudarjena 
odgovornost, ki jo ima predsedstvo SFRJ v mejah svojih pravic in dolžnosti 
na omenjenih področjih (313. člen). 

Glede funkcij, ki jih ima predsedstvo SFRJ na področju narodne obrambe, 
so v predlogu ustave novosti tudi v tem, da je predvideno, da predsedstvo SFRJ 
določa načrt uporabe oboroženih sil v primeru vojne in odreja uporabo oboro- 
ženih sil v miru, ter tudi to, da lahko predsedstvo SFRJ posamezne zadeve 
vodenja in poveljevanja oboroženim silam SFRJ, ki so določene z zakonom, 
prenese na zveznega sekretarja za narodno obrambo, ne pa, kot je to bilo 
doslej, na vojaški komite; pri tem je bilo upoštevano, da so izvršilne zadeve 
poveljevanja po svoji naravi take, da terjajo naglo in učinkovito odločanje 
v vseh situacijah ter osebno odgovornost tistega, ki poveljuje. Predsedstvo 
SFRJ je tudi po predlogu najvišji organ vodenja in poveljevanja oboroženim 
silam SFRJ in kot kolektivno telo sprejema najvišje odločitve na tem področju. 
S tem ja zagotovljeno, da predsedstvo SFRJ odloča o najvažnejših vpraša- 
njih vodenja in poveljevanja, zvezni sekretar za narodno obrambo pa prek 
neposrednega poveljevanja izvaja te načelne odločitve. Da bi predsedstvo SFRJ 
lahko spremljalo, kako zvezni sekretar za narodno obrambo in višja vojaška 
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poveljstva uresničujejo njegove odločitve in da bi, če je treba, vplivalo na 
njihovo izvajanje in ga usmerjalo, ima predsedstvo SFRJ pri zveznem sekreta- 
riatu! za narodno obrambo in pri drugih poveljstvih oboroženih sil SFRJ svoje 
delegate (316. člen). 

Glede razmerij med skupščino SFRJ in predsedstvom SFRJ ostaja predlog 
ustave v bistvu pri dosedanjih rešitvah. V tem pogledu je zlasti predvideno, 
da mora predsedstvo SFRJ obveščati skupščino SFRJ o stanju in problemih 
notranje in zunanje politike in da ji lahko predlaga, naj obravnava posamezna 
vprašanja in sprejema odločitve o njih (318. člen). 

O načinu obravnavanja spornega vprašanja v primeru, če pristojni zbor 
skupščine SFRJ ne sprejme predloga predsedstva SFRJ za določanje temeljnih 
smeri politike ali predloga za izdajo zakona oziroma drugega splošnega akta, 
ki je po mnenju predsedstva SFRJ nujna, ali če ne sprejme predloga predsed- 
stva SFRJ, da se odloži izdaja zakona ali drugega splošnega akta, prevzema 
predlog ustave sedanje rešitve iz amandmaja XXXVI. Toda v primeru, če med 
pristojnim zborom skupščine SFRJ in predsedstvom SFRJ ne bi bilo doseženo 
soglasje, to ne bi moglo avtomatično povzročiti razpustitev tega zbora in prene- 
hanje mandata predsedstvu SFRJ. Predlog ustave določa, da se v primeru, 
če se niti potem, ko je bil izveden postopek usklajanja stališč, v določenem roku 
ne doseže soglasje med pristojnim zborom skupščine SFRJ in predsedstvom 
SFRJ, sporno vprašanje umakne z dnevnega reda pristojnega zbora in da se 
lahko znova da na njegov dnevni red samo, če to zahteva predsedstvo SFRJ 
ali če na lastno pobudo tako odloči sam zbor. Šele tedaj, če ni bilo niti po 
ponovni obravnavi doseženo soglasje, se pristojni zbor razpusti, predsedstvu 
SFRJ pa preneha mandat, s pristavkom, da ostane še naprej v svoji funkciji 
do izvolitve novega predsedstva SFRJ (319. člen). 

Spričo sprememb v sestavi in strukturi skupščine SFRJ in v načinu njenega 
delovanja ter glede na rešitve, ki so bile predlagane v zvezi z usklajanjem 
stališč republik in pokrajin v skupščini SFRJ in zveznemu izvršnemu svetu, 
je število članov predsedstva SFRJ zmanjšano v primerjavi z njegovo sedanjo 
sestavo, tako da predsedstvo SFRJ sestavlja po en član iz vsake republike in 
avtonomne pokrajine. Ustavni položaj, ki ga ima predsedstvo SFRJ ter v 
predlogu ustave izražena položaj in vloga, ki ju ima delavski razred in njegova 
revolucionarna avantgarda — Zveza komunistov Jugoslavije, nujno terjajo, 
da bo v omenjenem organu po svojem položaju tudi predsednik Zveze komu- 
nistov Jugoslavije. Člane predsedstva SFRJ volijo, enako kot je to bilo tudi 
doslej, republiške in pokrajinske skupščine (321. in 322. člen). 

Različno od zdaj veljavnega načela za izvolitev člana predsedstva SFRJ, 
po katerem je smel opravljati funkcijo člana samo eno mandatno obdobje, 
je v predlogu ustave določeno, da je lahko član predsedstva SFRJ izvoljen 
največ dvakrat zaporedoma. Natančneje je določeno tudi načelo o nezdružlji- 
vosti funkcije člana predsedstva SFRJ s katerikoli samoupravno, javno ali drugo 
družbeno funkcijo razen s funkcijo v družbenopolitičnih organizacijah ter 
o nezdružljivosti njegove funkcije z opravljanjem druge poklicne dejavnosti 
(324. in 326. člen). 

Izhodišče v predlogu ustave je načelo, da si predsedstvo SFRJ voli predsed- 
nika in podpredsednika izmed svojih članov za dobo enega leta. Določeno je, 
da se volita po vrstnem redu, ki ga določa poslovnik o delu predsedstva SFRJ. 
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Novost je v tem, da je glede na dejstvo^, da se iz vsake republike in pokrajine 
voli samo po en član predsedstva SFRJ, določeno, da v primeru njegove daljše 
zadržanosti nadomestuje člana predsedstva SFRJ pri delu pri opravljanju 
njegove funkcije predsednik predsedstva republike oziroma predsedstva avto- 
nomne pokrajine (324. in 327. člen). 

Predlog ustave določa, da mora imeti predsedstvo SFRJ svet za narodno 
obrambo, da pa ima lahko še druge svete oziroma druga delovna telesa, potrebna 
za njegovo delo. Pri tem je izhodišče to, da zvezni zakon določa sestavo in 
delovno področje sveta za narodno obrambo oziroma drugih delovnih teles, 
katerim se poverja samostojno opravljanje zadev v mejah pravic in dolžnosti 
predsedstva SFRJ. V zvezi z institucijo sveta federacije, ki ga sklicuje pred- 
sedstvo SFRJ, je bila vstavljena tudi določba, da lahko predsedstvo SFRJ 
vsakemu članu omenjenega sveta zaupa izvršitev določene naloge (331. in 
332. člen). 

Predlog natančneje formulira določbo, po kateri ob prenehanju funkcije 
predsednika republike predsedstvo SFRJ prevzema in izvršuje vse pravice, 
ki jih ima prvi po tej ustavi, glede na to, da zdaj izvršuje določene od teh 
pravic predsednik republike, hkrati pa predlog uvaja ustavni avtomatizem 
pri prevzemanju funkcij v tem smislu, da postane s prenehanjem funkcije 
predsednika republike predsednik tedanji podpredsednik predsedstva SFRJ 
do izteka mandata, za katerega je bil izvoljen kot podpredsednik. 

III. poglavje 

PREDSEDNIK REPUBLIKE 

(Členi 333 do 346) 

Ker je izhodišče enotno izražena volja vseh organiziranih socialističnih 
sil —• delovnih ljudi in občanov, narodov in narodnosti v Jugoslaviji, ki je bila 
potrjena na številnih zborovanjih in manifestacijah ter med javno razpravo 
o osnutku ustave, ter upoštevajoč izreden politični in družbeni pomen vloge, 
ki jo ima tovariš Josip Broz-Tito v socialistični revoluciji, graditvi socialistične 
samoupravne družbe in pri uresničevanju enakopravnosti narodov in narod- 
nosti v jugoslovanski federativni skupnosti, določa predlog ustave, da lahko 
skupščina SFRJ, na predlog skupščin republik in avtonomnih pokrajin, izvoli 
tovariša Josipa Broza-Tita za dosmrtnega predsednika republike. Glede načina 
izvolitve predsednika republike je v predlogu določeno, da se ta voli na skupni 
seji zborov skupščine SFRJ z večino glasov navzočih delegatov, s tajnim glaso- 
vanjem (333. in 334. člen). 

Glede položaja in funkcij predsednika republike je predlog ustave v celoti 
obdržal rešitve iz ustavnega amandmaja XXXVII, s pristavkom, da so bile 
v njih opravljene določene uskladitve z rešitvami, ki so glede predsedstva 
SFRJ predlagane v zvezi z izdajanjem uredb z zakonsko močjo, s pravico dolo- 
čanja načrtov za uporabo oboroženih sil v primeru vojne in z odrejanjem upo- 
rabe oboroženih sil- v miru ter s prenosom določenih zadev vodenja in povelje- 
vanja oboroženim silam SFRJ na zveznega sekretarja za narodno obrambo. 
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IV. poglavje 

ZVEZNI IZVRSNI SVET 

(Členi 346 do 363) 

Ko predlog izhaja iz enotnih načel in temeljev skupščinskega in političnega 
sistema in s položaja in funkcije, ki ju imajo v tem sistemu izvrsni sveti, 
določa, da je zvezni izvršni svet izvršilni organ skupščine SFRJ in je le-tej 
odgovoren v mejah pravic in dolžnosti federacije za stanje na vseh področjih 
družbenega življenja, za izvajanje politike in izvrševanje zakonov in drugih 
predpisov ter splošnih aktov ter za usmerjanje in usklajevanje dela zveznih 
upravnih organov (346. člen). S tem je še bolj popolno, kot pa je bilo to v 
sedanji ustavi SFRJ, poudarjena družbena in politična odgovornost, ki jo ima 
zvezni izvršni svet za stanje na vseh področjih družbenega življenja ter za 
ustvarjanje pogojev za izvajanje politike in aktov skupščine SFRJ. 

V skladu s tako pozicijo in odgovornostjo zveznega izvršnega sveta bo ta 
po predlogu ustave obdržal v svoji pristojnosti vse zadeve, ki jih omenjeni 
organ tudi zdaj opravlja po ustavi SFRJ s pristavkom, da je posebej poudar- 
jeno, da mora spremljati stanje in uresničevanje politike skupščine SFRJ na 
vseh področjih družbenega življenja, da bi lahko skupščini SFRJ predlagal 
določanje notranje in zunanje politike. Pristojnost ZIS je natančneje določena 
tudi v tem smislu, da je določeno, da mora ZIS poleg tega, da predlaga proračun 
federacije zveznemu zboru, predložiti tudi predlog za določanje skupnega obsega 
sredstev v proračunu federacije, ki ga mora pred tem predložiti zboru republik 
in pokrajin. V predlogu je določena tudi pravica ZIS, da odpira diplomatska, 
in konzularna predstavništva SFRJ v tujini in da ustanavlja strokovne in 
druge službe za svoje potrebe. Natančneje je določena tudi funkcija ZIS, da 
usklajuje in usmerja delo zveznih upravnih organov z namenom, da bi bilo 
zagotovljeno izvajanje politike in izvrševanje aktov, ki jih sprejema skupščina 
SFRJ (347. člen). 

Bistvena sprememba v primerjavi s sedanjo funkcijo zveznega izvršnega 
sveta je tudi v tem, da po predlogu ustave usklajanje z republikami in pokraji- 
nami pri sprejemanju zveznih zakonov in drugih splošnih aktov na področju 
ekonomske politike in sistema ekonomskih odnosov opravlja zbor republik 
in pokrajin, ne pa kot doslej zvezni izvršni svet, ki obdrži tako funkcijo samo 
pri izdajanju izvršilnih predpisov. Samo v primeru namreč, kadar je v zakonih, 
ki jih sprejema zbor republik in pokrajin, izrecno določeno, da je treba pri 
sprejemanju teh predpisov stališča uskladiti s pristojnimi republiškimi in pokra- 
jinskimi organi, izdaja zvezni izvršni svet predpise za izvrševanje takih zakonov. 
Da bi uresničeval to svojo funkcijo, ustanavlja zvezni izvršni svet, kot je bilo 
to tudi doslej, skupaj s pristojnimi organi v republikah in pokrajinah medre- 
publiške komiteje za posamezna področja. 

Ko sta bila upoštevana poseben pomen, ki ga ima področje narodne obram- 
be, ter okoliščine, da je ustavno določena funkcija, ki jo imajo na tem področju 
drugi organi federacije, je v predlogu ustave določba, da mora zvezni izvršni 
svet skrbeti za izvrševanje politike obrambe države in za izvajanje obrambnih 
priprav, to pa v mejah pravic in dolžnosti, ki so mu določene s to ustavo in 
zveznim zakonom. 

Po predlogu ustave sestavljajo zvezni izvršni svet poleg predsednika člani 
sveta, izvoljeni v skladu z načelom o enakopravni zastopanosti republik in 
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ustrezni zastopanosti avtonomnih pokrajin, ter zvezni sekretarja in drugi funk- 
cionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne organizacije, določene z 
zakonom. Upoštevajoč dejstvo, da je prišlo načelo paritete do polne veljave pri 
sestavi skupščine SFRJ ter tudi pri številu članov zveznega izvršnega sveta, 
ki vodijo posamezne upravne organe, se omenjeno načelo ne uporablja za 
tiste člane zveznega izvršnega sveta, ki so hkrati tudi predstojniki zveznih 
upravnih organov, temveč je samo naglašeno, da je treba pri njihovi izvolitvi 
upoštevati nacionalno sestavo. V skladu s tem je določena obveznost, po kateri 
so člani zveznega izvršnega sveta in funkcionarji v zveznih upravnih organih 
in zveznih organizacijah odgovorni za izvajanje politike in za izvrševanje 
zveznih predpisov ter aktov izključno le organom federacije in ne smejo pri 
opravljanju svoje funkcije sprejemati smernic in nalogov od organov in funk- 
cionarjev drugih družbenopolitičnih skupnosti (362. člen). Sicer pa predlog 
izhaja od sedanjega načina volitev članov ZIS s pristavkom, da njegovega 
predsednika volita zbora skupščine SFRJ na predlog predsedstva SFRJ, člane 
sveta pa na predlog kandidata za predsednika ZIS in na podlagi mnenja komi- 
sije za volitve in imenovanja. V predlogu ustave je bilo obdržano načelo o 
nezdružljivosti funkcije člana zveznega izvršnega sveta s funkcijo delegata 
v skupščini SFRJ s pristavkom, da predlog določa, da je lahko za predsednika 
ZIS ista oseba izvoljena največ dvakrat zaporedoma, za člana ZIS pa dvakrat 
zaporedoma, izjemoma po posebnem postopku, ki ga določa zvezni zakon, pa 
še za eno mandatno obdobje (348. in 349. člen). 

Glede načina dela zveznega izvršnega sveta in njegovih razmerij s skup- 
ščino SFRJ ter glede njegove odgovornosti predlog ustave v glavnem prevzema, 
vendar pa hkrati tudi popolneje razčlenja zadevne določbe sedanje ustave SFRJ. 
Ko predlog izhaja iz jasneje izraženega načela, da je ZIS odgovoren skupščini 
SFRJ za opravljanje zadev iz njegove pristojnosti, ne pa samo za izvajanje 
njene politike in aktov, kot je to določeno v sedanji ustavi SFRJ, je v predlogu 
ustave določeno, da je zvezni izvršni svet odgovoren vsakemu zboru skupščine 
SFRJ za področja, ki spadajo v delovno področje posameznega zbora. Predlog 
ustave prevzema načelo, da lahko da ZIS zboroma skupščine SFRJ odstop, 
če meni, da ne bo mogel zagotoviti izvajanja politike in izvrševanja aktov 
skupščine SFRJ ali izvajanja stališč in ukrepov, ki jih predlaga predsedstvo 
SFRJ, ah če ne bo sprejet določen zakon ali drugi splošni akt, čigar sprejetje 
ZIS predlaga. Zbora skupščine SFRJ lahko s svoje strani izglasujeta zveznemu 
izvršnemu svetu nezaupnico (359. člen). 

V. poglavje 

ZVEZNI UPRAVNI ORGANI 

(Členi 363 do 369) 

Glede zveznih upravnih organov in zveznih organizacij prevzema predlog 
ustave sedanje določbe ustave SFRJ, pri čemer se omejuje na temeljna načela 
o položaju in organizaciji teh organov in organizacij. 

V predlogu ustave je posebej poudarjena samostojnost zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij pri delu in njihova odgovornost skupščini SFRJ 
in zveznemu izvršnemu svetu, poudarjene pa so v njem tudi obveznosti, ki jih 
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imajo funkcionarji omenjenih organov in organizacij pri opravljanju zadev 
in nalog iz pristojnosti skupščine SFRJ in zveznega izvršnega sveta (364. člen). 

Ko gre za zvezne upravne organe in zvezne organizacije, ostaja predlog 
ustave pri sedanji ustavni rešitvi, da se lahko z zveznim zakonom ustanavljajo, 
poleg zveznih sekretariatov, tudi drugi zvezni upravni organi in zvezne organi- 
zacije za opravljanje določenih upravnih, strokovnih in drugih zadev v mejah 
pravic in dolžnosti federacije, in ostaja pri sedanjih rešitvah, ki so dopolnjene 
tako, da se lahko v ta namen ustanavljajo poleg znanstvenih in drugih zavodov 
tudi šole za opravljanje dejavnosti, ki imajo pomen za uresničevanje funkcij 
federacije. Hkrati je predvideno', da se z zveznim zakonom ureja tudi njihova 
odgovornost skupščini SFRJ in zveznemu izvršnemu svetu (363. člen.) 

Predlog ustave določa načelo, da so lahko funkcionarji, ki vodijo zvezne 
funkcionarje, ki jih vodijo, v neposredno razmerje odgovornosti do skupščine 
SFRJ, ko poudarja osebno odgovornost funkcionarjev za svoje delo, nadalje za 
delo organa oziroma organizacije, ki jo vodijo, ter za stanje na ustreznem pod- 
ročju družbenega življenja v okviru delovnega področja organa oziroma orga- 
nizacije (obveznost, da poročajo o delu, odgovarjajo na vprašanja delegatov, 
spoštujejo smernice skupščine SFRJ itd.). 

Predlog ustave določa načelo, da so lahko funkcionarji, ki vodijo zvezne 
upravne organe in zvezne organizacije ter drugi funkcionarji, ki jih imenuje 
skupščina SFRJ, imenovani dvakrat zaporedoma, izjemoma po posebnem po- 
stopku, ki ga določa zvezni zakon, pa še za eno mandatno obdobje (366. člen). 

Po predlogu ustave sta položaj in delovna metoda upravnih organov spre- 
menjena toliko, da so zdaj funkcionarji, ki vodijo omenjene organe, praviloma 
hkrati tudi člani zveznega izvršnega sveta, s čimer so postavljeni v funkcio- 
nalno zvezo in v odnose povezanosti pri izvrševanju nalog, v skladu s smer- 
nicami in načelnimi stališči zveznega izvršnega sveta. Način dela in uresniče- 
vanja funkcije zveznih upravnih organov dobiva posebno razsežnost z novimi 
odnosi, ki se v predlogu ustave vzpostavljajo — v njenem poglavju o odnosih 
v federaciji — med zveznimi in republiškimi ter pokrajinskimi organi pri 
izvajanju predpisov in splošnih aktov, ki so za njihovo izvrševanje odgovorni 
zvezni organi, kar pa naj bi neposredno vplivalo tudi na učinkovitost in odgo- 
vornost zveznih upravnih organov. 

V predlogu ustave je izhodišče domneva, da bodo z zveznimi zakoni na- 
tančneje urejena vprašanja organizacije, pristojnosti in način dela zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij, materialni in drugi odnosi ter pra- 
vice in dolžnosti, ki jih imajo omenjeni organi in organizacije glede sredstev 
v družbeni lastnini, kot tudi pravice, dolžnosti in odgovornosti, ki jih imajo 
delavci v teh organih in organizacijah iz dela in po delu. 

VI. poglavje 

ZVEZNO SODISCE, ZVEZNO JAVNO TOŽILSTVO 
IN ZVEZNI DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA 

(Členi 369 do 374) 

S predlogom ustave so opravljene pomembne spremembe glede organizacije 
in pristojnosti sodnih organov federacije. Te spremembe nalaga potreba, da 
se organizacija in pristojnost sodišč uskladita s funkcijami federacije in s polo- 
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žajem, ki ga imajo republike in avtonomni pokrajini pri uresničevanju sodne 
funkcije. Skladno s tem je v predlogu ustave za sodno funkcijo federacije, razen 
na področju vojaškega sodstva, instituirano samo zvezno sodišče. 

Pristojnost zveznega sodišča je ustavno normirana le za tista vprašanja 
in odnose, ki imajo, v skladu z amandmajem XXX in s predlaganimi spre- 
membami ustave, neposreden pomen ža federacijo kot celoto. 

Zvezno sodišče je pristojno za odločanje na prvi in na zadnji stopnji samo 
v primerih, če pride do premoženjskega spora med republikami in avtonom- 
nimi pokrajinami, ter v primerih, ko odloča o zakonitosti dokončnih upravnih 
aktov zveznih organov, če zvezni zakon ne določa drugače. 

Predlog ustave določa, da zvezno sodišče odloča na zadnji stopnji samo 
tedaj, kadar odloča o sodbah, s katerimi je bila izrečena smrtna kazen za 
kazniva dejanja, določena z zveznim zakonom. 

Predvidena pa je tudi možnost, da se z zveznim zakonom določi instančna 
pristojnost zveznega sodišča, da odloča na zadnji stopnji o sporih, ki nastanejo 
zaradi protizakonitih ah protiustavnih posamičnih aktov in dejanj, s katerimi 
prihajajo organizacije združenega dela ali delovni ljudje na območju drugih 
republik in avtonomnih pokrajin v neenakopraven položaj na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

V vseh drugih sporih bo zvezno sodišče odločalo samo o izrednih pravnih 
sredstvih, če tako določa zvezni zakon. Funkcija zveznega sodišča v zvezi z 
izrednimi pravnimi sredstvi je ustavno določena le v načelu, obseg in značaj 
(kasacijske ali meritorne) suspenzije odločb republiških, pokrajinskih in vo- 
jaških sodnih organov pri uporabi zveznega zakona pa bosta določena ob po- 
gojih in na način, ki ga določa zvezni zakon. 

Zvezno sodišče odloča tudi v sporih o pristojnosti med sodnimi organi 
v pravosodnem sistemu, če ima tak spor medrepubliški, pokrajinski, ozemeljski 
element ali če je prišlo do spora o pristojnosti med vojaškimi in drugimi sodni- 
mi organi. 

Predlog ustave uvaja kot novost skupno delegatsko odločanje zveznega 
sodišča, republiških in pokrajinskih vrhovnih sodišč po njihovih delegatih 
ter ustreznega vojaškega sodišča o zavzemanju načelnih stališč in pravnih 
mnenj o vprašanjih, ki imajo pomen za uporabo zveznih predpisov. To ustreza 
značaju zveznega sodišča, ki ni vrhovno sodišče v odnosu do drugih sodišč. 
Način odločanja omenjenih sodišč po delegatih bo določilo zvezno sodišče. 

Predlog ustave je obdržal sedanje načelo, po katerem skupščina SFRJ 
voli predsednika in sodnike zveznega sodišča s pristavkom, da spravlja sesta- 
vo in število sodnikov v zvezo z načelom paritetne zastopanosti vseh republik 
in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin, po načelih, kakršna veljajo 
tudi za druge organe v federaciji. 

Zvezno javno tožilstvo izvršuje funkcije javnega tožilstva v mejah pravic 
in dolžnosti federacije. Predlog ustave je obdržal rešitev, po kateri imenuje 
in razrešuje zveznega javnega tožilca skupščina SFRJ. Po zveznem zakonu 
je zvezni javni tožilec pooblaščen, da vlaga pravna sredstva samo v stvareh, 
za katere je pristojno zvezno sodišče. Zvezni javni tožilec bo lahko, na podlagi 
izrecnega ustavnega pooblastila, dajal obvezna navodila in prevzemal kazenski 
pregon, za katerega so pristojni organi javnega tožilstva v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah, če se pregon začne v zvezi s takim kaznivim dejanjem, 
ki je določeno v zveznem zakonu. 
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Predlog ustave v tem poglavju instituira zveznega družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja, ki izvršuje, v mejah pravic in dolžnosti federacije, funk- 
cijo samostojnega organa družbene skupnosti pri varovanju samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Poleg tega predlog ustave določa 
in razrešuje skupščina SFRJ. Iz pravic, ki so po predlogu ustave določene 
skupščini SFRJ, sledi, da ima zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja 
pravico in dolžnost, da skupščini SFRJ poroča o svojem delu in ji daje svoje 
predloge in mnenja. Način uresničevanja funkcije tega družbenega organa 
bo določen z zveznim zakonom. 

VII. poglavje 

USTAVNO SODlSCE JUGOSLAVIJE 

(Členi 375 do 396) 

Položaj in pristojnost ustavnega sodišča Jugoslavije ostaneta v bistvu 
enaka, kot sta bila v ustavi iz leta 1963. To je samostojen organ, ki mu je 
zaupano predvsem presojanje o tem, ali so usklađeni z ustavo SFRJ vsi zakoni, 
predpisi in splošni akti, ob določenih pogojih pa tudi o tem, ali so predpisi 
zveznih organov usklađeni z zveznim zakonom oziroma ali so z njim usklađeni 
republiški in pokrajinski zakoni, drugi predpisi, splošni akti družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravni splošni akti. Poleg tega bo ustavno sodišče Jugo- 
slavije še naprej obdržalo pristojnost, da odloča o sporih glede pravic in dolž- 
nosti med družbenopolitičnimi skupnostmi, če za odločanje o njih ni z zakonom 
določena pristojnost drugega sodišča, in da odloča o določenih sporih o pristoj- 
nosti med ustavnimi sodišči ter med sodišči in drugimi državnimi organi. 
V predlogu ustave tak položaj ustavnega sodišča in njegove navedene pristoj- 
nosti niso bile spremenjene niti ni bilo to potrebno, ker je njegovo dosedanje 
delo potrdilo opravičenost tega, da imamo en tak organ s takimi pristojnostmi. 
Rešitve, ki so bile sprejete v tistem delu predloga ustave, ki se nanaša na 
politični sistem, tudi niso zahtevale, da bi se bistveno spremenila dosedanja 
zasnova ustavnega sodišča Jugoslavije. 

Vendar pa sta v predlogu ustave v primerjavi z določbami ustave iz leta 
1963 dve pomembni spremembi. Prva se nanaša na pristojnost ustavnega 
sodišča Jugoslavije, druga pa na obseg ustavnega normiranja tvarine o njem. 

V predlogu ustave je bila obdržana dosedanja pristojnost omenjenega 
sodišča, da odloča o usklađenosti vseh zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov organov in organizacij z ustavo SFRJ ter o usklađenosti predpisov in 
splošnih aktov zveznih organov in organizacij z zveznim zakonom. Prva po- 
membna sprememba je v tem, da ustavno sodišče Jugoslavije odloča o tem, 
ali so predpisi, razen zakonov, in drugi splošni akti organov družbenopolitičnih 
skupnosti ter samoupravni splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom, samo 
v tistih primerih, ko so za izvrševanje tega zakona po ustavi SFRJ odgovorni 
zvezni organi. To pomeni, da bo v vseh drugih primerih odločilo o tem, ali 
so predpisi in splošni akti omenjenih organov in organizacij v nasprotju z 



588 Priloge 

zveznim zakonom, skladno z republiško ustavo oziroma pokrajinskim ustavnim 
zakonom ustavno sodišče republike oziroma ustavno sodišče avtonomne po- 
krajine. 

Po drugi strani pa, po predlogu ustave, ni več mogoče, da bi ustavno 
sodišče Jugoslavije varovalo pravice samoupravljanja in temeljne svoboščine 
in pravice, ki so določene z ustavo SFRJ, kadar so te svoboščine in pravice 
kršene s posamičnim aktom ali dejanjem. Ta pristojnost je bila določena 
v primerih, kadar »ni bilo zagotovljeno drugo sodno varstvo« (drugi odstavek 
241. člena ustave SFRJ). Toda, sodišče v svoji praksi ni niti v enem samem 
primeru uveljavilo te svoje pristojnosti, ker je v vseh primerih, kadar gre za 
posamične akte in dejanja, določeno varstvo sodišč, ki jih že imamo v sedanjem 
ustavnem sistemu. Poleg tega postopek, ki ga izvaja ustavno sodišče, ni prime- 
ren za presojo ustavnosti in zakonitosti posamičnih aktov in dejanj. Zato 
izhaja predlog ustave iz načelnega stališča, da sodi varovanje pravic samo- 
upravljanja in temeljnih svoboščin in pravic, ki so določene z ustavo SFRJ, 
v primerih, če so bile te kršene s posamičnim aktom ali dejanjem, v pristoj- 
nost sodišč. 

V predlogu ustave sta konstituirani dve novi pristojnosti ustavnega so- 
dišča Jugoslavije. Ce omenjeno sodišče ugotovi, da pristojni organ ni izdal pred- 
pisa za izvrševanje ustave SFRJ, zveznega zakona ali drugega zveznega pred- 
pisa, je dolžan o tem obvestiti skupščino SFRJ. Ustavno sodišče Jugoslavije 
je pooblaščeno, da odredi ustavitev izvršitve posamičnih aktov in dejanj, ki 
so bila začeta po zakonu, predpisu, splošnem ali samoupravnem aktu, čigar 
ustavnost oziroma zakonitost je bila izpodbijana v postopku pred ustavnim 
sodiščem, če bi utegnile nastati v njihovem izvrševanjem neodpravljene škod- 
ljive posledice. Predlog za konstituiranje obeh omenjenih pristojnosti ustavnega 
sodišča Jugoslavije temelji na potrebi prakse, je pa tudi v skladu z vlogo, ki jo 
ima to sodišče v našem sistemu. 

Na koncu je treba v zvezi z določanjem pristojnost ustavnemu sodišču 
Jugoslavije omeniti tudi to, da po predlogu ustave ne bi bilo več mogoče, da se 
pristojnost tega ustavnega sodišča določa z zveznim zakonom. Sprejeto je bilo 
torej stališče, da se pristojnost tega sodišča določa samo z ustavo. 

V ustavi iz leta 1963 je bila izhodišče domneva, da bo treba izdati za 
delovanje ustavnega sodišča Jugoslavije poseben zakon, ki bo natančneje določal 
pristojnost in postopek ustavnega sodišča Jugoslavije ter pravni učinek njegovih 
odločb. Na podlagi ustavnega pooblastila je bil leta 1964 izdan zakon o ustav- 
nem sodišču Jugoslavije in je to ustavno sodišče doslej delalo po omenjenem 
zakonu in ustavnih določbah. V predlogu ustave SFRJ je izhodišče, da polo- 
žaj in funkcija, ki ju ima ustavno sodišče Jugoslavije, nalagata, da je treba 
vsa vprašanja v zvezi z negovim delom urediti samo z ustavo, da pa si ustav- 
no sodišče samo ureja vprašanja postopka pred ustavnim sodiščem in pred 
svojimi notranjimi organi. Tako bi bila poslej ustava edina podlaga za delo 
ustavnega sodišča Jugoslavije, kar ustreza tudi njegovemu položaju kot samo- 
stojnemu organu. Ustavno sodišče Jugoslavije bi si, po ustavi in v skladu z 
njo, samo urejalo organizacijo svojega dela in postopek. 

Taka zasnova je terjala, da se v ustavi razširijo določbe o ustavnem 
sodišču Jugoslavije in da se v njej uredijo nekatera vprašanja, ki so bila do- 
slej urejena z zakonom. Ta vprašanja se nanašajo na izvolitev in razrešitev 
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predsednika in članov ustavnega sodišča, na pravni učinek odločb in na 
temeljne pravice udeležencev v postopku. Vse tiste določbe v predlogu ustave, 
s katerimi se dopolnjujejo veljavne ustavne določbe, so bile prevzete, le z 
manjšimi spremembami redakcijskega značaja, iz zakona o ustavnem sodišču 
Jugoslavije. 

V predlogu ustave so nove določbe, po katerih je omogočeno tudi. pre- 
sojanje ustavnosti in zakonitosti tistih splošnih aktov, ki so nehali veljati 
eno leto poprej, preden se je začel postopek; nadalje določbe, s katerimi je 
določeno načelo javnosti dela sodišča; določbe o omejitvi mandata pred- 
sedniku in sodnikom ustavnega sodišča na samo 8 let oziroma o prepovedi 
vnovične izvolitve za enako funkcijo ter o možnosti, da ustavno sodišče po- 
daljša rok za uskladitev zakona z ustavo. 

VIII. poglavje 

SLOVESNA IZJAVA 

(397. člen) 

Različno od ustave SFRJ iz leta 1963 oziroma ustavnih amandmajev iz 
leta 1971 je v predlogu ustave SFRJ vključeno posebno poglavje o polaganju 
slovesne izjave. V tem poglavju je določeno, da morajo dati predsednik repu- 
blike, predsednik in člani predsedstva SFRJ ter predsednik in člani ustavnega 
sodišča Jugoslavije ob prevzemu dolžnosti slovesno izjavo v besedilu, ki je 
določeno v ustavi SFRJ. 

Hkrati je določeno, da morajo dati predsednik in podpredsednik (i) skup- 
ščine SFRJ ter oba predsednika njenih zborov, predsednik in člani zveznega 
izvršnega sveta, predsednik in sodniki zveznega sodišča, zvezni sekretarji in 
drugi zvezni funkcionarji, ki jih voh ali imenuje skupščina SFRJ, ob prevzemu 
dolžnosti slovesno izjavo v besedilu, ki ga določi skupščina SFRJ. 

Peti del 

SPREMEMBA USTAVE SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

(Členi 398 do 403) 

V petem delu predloga ustave so izhodišča rešitve, ki so bile določene glede 
spremembe ustave v ustavnih amandmajih XII in XXXII s pristavkom, da so 
omenjene rešitve prilagojene novi strukturi skupščine SFRJ in pristojnosti 
njenih zborov, ki je določena v predlogu ustave. Po predlogu ustave odloča 
o spremembi ustave zvezni zbor ob soglasju skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin, samo s soglasjem skupščin vseh republik pa le, če se spremembe 
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nanašajo na položaj republike in na medsebojne odnose med federacijo! in 
republiko (398. člen). Pri odločanju o spremembi ustave ne sodeluje zbor 
republik in pokrajin, ker se za spremembo ustave že tako zahteva soglasje 
skupščin vseh republik in pokrajin, pa zatorej ni potrebno poleg tega še so- 
delovanje omenjenega zbora. 

Da bi lahko zvezni zbor odločil, da se začne postopek za spremembo usta- 
ve, mora prej dobiti soglasje republiških in pokrajinskih skupščin k predlogu, 
da začne postopek o spremembi ustave. Osnutek ustave, ki ga določi zvezni 
zbor, mora biti poslan v mnenje republiškim in pokrajinskim skupščinam ter 
dan v javno razpravo. 

Šteje se, da je bila sprememba ustave sprejeta v zveznem zboru, če sta 
zanjo glasovali dve tretjini vseh njegovih delegatov. Če pa predlog ni bil 
sprejet, ga ni mogoče ponoviti pred iztekom enega leta od dneva, ko je bil 
zavrnjen (401. člen). 

Po predlogu ustave je sprememba ustave sprejeta, kadar se z besedilom, 
ki ga je sprejel zvezni zbor skupščine SFRJ, strinjajo skupščine vseh republik 
in avtonomnih pokrajin oziroma samo skupščine vseh republik v primerih, 
kadar se s spremembo ustave SFRJ urejajo samo položaj republik in medsebojni 
odnosi med federacijo in republikami. Sprejeto spremembo ustave SFRJ raz- 
glasi zvezni zbor (402. člen). 

Šesti del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(Členi 404 do 406) 

Med prehodne in končne določbe sta bili vstavljeni, zaradi boljšega razu- 
mevanja posameznih določb predloga ustave SFRJ, dve razlagalni določbi. 
Prva razlaga, kaj je mišljeno z izrazom »ustava«, ki je bil uporabljen v ustavi 
SFRJ, druga pa, kaj je mišljeno z izrazom: »samoupravni splošni akt«. V pi-vi 
je namreč določeno, da so z izrazom: »ustava« mišljene določbe ustavnega 
značaja v ustavi SFRJ, republiških ustavah in pokrajinskih ustavah, z izrazom 
»samoupravni splošni akt« pa so mišljeni družbeni dogovori in samoupravni 
sporazumi, s katerimi se urejajo splošna samoupravna razmerja ter drugi 
splošni akti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti. 

V prehodnih določbah je tudi določeno, da bo za izvedbo ustave SFRJ in za 
zagotovitev prehoda k njeni uporabi izdan poseben ustavni zakon. Določeno je, 
da se mora omenjeni zakon sprejemati po postopku, ki velja za sprejemanje 
zveznih zakonov in da se sprejme z dvetretjinsko večino v vsakem zboru 
zvezne skupščine. Pri tem je določeno, da se ustavni zakon za izvedbo ustave 
SFRJ razglasi in da začne veljati hkrati z ustavo SFRJ. 
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PREDLOG ZAKONA 

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

1. člen 

V zakonu o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (Uradni list 
SRS, št. 7-74/72, 42-330/72 in 3-6/73) se v prvem odstavku 1. člena črta doseda- 
nja 4. točka z besedilom »republiški davek od osebnega dohodka iz samostoj- 
nega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti« in dosedanja 7. 
točka z besedilom »davek na določene premoženjske predmete«. 

Sedanji 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka, 8. do 12. točka pa postanejo 
6. do 10. točka. 

2. člen 

V 2. členu se stopnja davka »20,57 %« nadomesti s stopnjo- »24,19 %«, stop- 
nja davka »14,79 %>« pa s stopnjo »18,33 °/o«. 

3. člen 

V 3. členu se pravi odstavek nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se 
glasi: 

»Republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti se plaču- 
je po stopnji 24 % od katastrskega dohodka nezgodnih površin in od dohodkov 
iz gozdov. Republiškega davka od osebnega dohodka iz kmetijske. dejavnosti 
ne plačujejo zavezanci,, ki se jim odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje 
kmetov, in kmetje kooperanti, ki so zdravstveno zavarovani kot osebe v delov- 
nem razmerju«. 

Drugi odstavek se črta. 
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo: 

»in, ki ga plačujejo zavezanci, katerim se ne odmerja prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov«. 

Nadaljnje besedilo tega člena se črta. 

4. člen 
4. člen se črta. 

5. člen 

V 5. členu se drugi odstavek črta. 
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

6. člen 
8. člen se črta. 

7. člen 

Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za odmero davka od skupnega dohodka občanov za leto 1974 se neob- 

davčljivi del dohodka iz prvega odstavka 157. člena zakona o davkih občanov 
določa v znesku 30 000 din, znesek za vzdrževanega družinskega člana iz 163. 
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člena navedenega zakona pa v višini 13 800 din za otroka, za druge vzdrževane 
družinske člane pa po 11 500 din.« 

Republiški davek od skupnega dohodka občanov se plačuje po naslednjih 
stopnjah: 

če znaša letna osnova din znaša davek 

nad do din % 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 

100 000 
150 000 
200 000 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 

100 000 
150 000 
200 000 

2,5 
250 + 5 
750+ 8 

1 550 + 13 
2 850 + 19 
4 750 + 28 
7 550 + 37 

11 250 + 46 
15 850 + 55 
26 850 + 66 
59 850 + 75 
97 350 + 80 

od presežka nad 10 000 
od presežka nad 20 000 
od presežka nad 30 000 
od presežka nad 40000 
od presežka nad 50 000 

od presežka nad 60 000 
od presežka nad 70 000 
od presežka nad 80 000 
od presežka nad 100 000 
od presežka nad 150 000 
od presežka nad 200 000 

8. člen 

V prvem odstavku 13. člena se besedilo »6., 7., 8. in 11.« nadomesti z 
besedilom »4., 5., 6. in 9.« 

9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1974. 

Izjemoma se določbe 7. člena tega zakona uporabljajo že pri odmeri davka 
iz skupnega dohodka občanov za leto 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks temeljijo na nekaterih predlaganih spremembah zakona 
o davkih občanov, s katerimi naj bi se zmanjšala vloga republike pri nepo- 
srednem urejanju nekaterih konkretnih vprašanj in okrepila vloga in odgovor- 
nost občinskih skupščin na tem področju. Nekatere spremembe pa narekujejo 
novi odnosi, ki se na podlagi ustavnih dopolnil uveljavljajo pri financiranju 
samoupravnih interesnih skupnosti. Druge spremembe se nanašajo na take 
elemente zakona, ki glede na odvisnost od splošnih gibanj terjajo vsakoletno 
preverjanje in ustrezne spremembe. 

Konkretno so predvidene naslednje spremembe: 
1. Glede na predlog, da naj bi v zvezi z davkom od premoženja (cestna 

motorna in priklopna ter kombi vozila; gozdna zemljišča; stroji, orodje in 
inventar; motorni čolni in drugi plovni objekti na motorni pogon; stavbe;) 
republika zadržala samo urejanje sistemskih Vprašanj, konkretno politiko 
obdavčitve teh premoženjskih predmetov pa samostojno oziroma v medseboj- 
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nem sodelovanju opredeljevale občinske skupščine, predlagamo ustrezno spre- 
membo v tem zakonu. Tako se ta davek črta kot oblika republiškega davka 
(1. člen), črtajo se določbe o davčnih stopnjah oziroma o višini davka (6. člen) 
ter določba o odstopu tega davka občinam (9. člen). Pripominjamo, da je re- 
publika ta davek že doslej v celoti odstopala občinam in zato predlagana 
sprememba sama po sebi nima neposrednih finančnih posledic. 

2. Republika je ob ukinitvi zveznega prispevka iz kmetijske dejavnosti 
(6 % od negozdnih površin in 2 % od dohodkov iz gozdov) v enakem obsegu 
zvišala stopnjo republiškega davka. S sprejemom te odločitve je bila obveznost 
plačevanja republiškega davka iz kmetijske dejavnosti, ki so ga dotlej plače- 
vali le tisti zavezanci, ki niso bili zdravstveno zavarovani kot kmetje, razšir- 
jena na vse zavezance, torej tudi na poklicne kmete. Na ta način zbrana 
sredstva je republika ves čas v celoti odstopala občinam, ki so jih po določbi 
zakona bile dolžne uporabljati za kritje primanjkljajev skladov skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje 
socialno ogroženih kmetov ter drugih obveznosti do teh skupnosti. 

S predlagano spremembo bi republiški davek iz kmetijstva ostal omejen 
na zavezance, ki niso zdravstveno zavarovani kot kmetje, tako kot je bil ob 
svoji uvedbi tudi zasnovan. Z znižanjem stopnje republiškega davka imajo 
občinske skupščine možnost, da v primeru potrebe v okviru iste globalne obre- 
menitve ustrezno povečajo stopnjo svojega davka in si na ta način zagotovijo 
sredstva, ki jim jih je doslej odstopala republika. Pripominjamo, da imajo 
občinske skupščine ob tem možnost, da kompenzacijo izpada sredstev iščejo 
tudi samo v ustrezno povečani stopnji občinskega davka za tiste zavezance, ki 
niso zdravstveno zavarovani kot kmetje (3. člen). 

3. Ker bo financiranje kulturnih skupnosti v letu 1974 izvedeno na samo- 
upravni podlagi, predlagamo črtanje določb o odstopu republiškega davka 
iz avtorskih pravic in 10 % posebnega republiškega davka od prometa proiz- 
vodov temeljnim kulturnim skupnostim (5. in 8. člen). Pač pa predlagamo, 
da se z republiškim davkom iz avtorskih pravic zbrana sredstva s 1. 1. 1974 
v celoti odstopijo občinam (9. člena). 

4. V zvezi z obdavčitvijo skupnega dohodka občanov (7. in 11. člen) pred- 
lagamo, da se znesek neobdavčenega dohodka poviša od 25 000 din na 30 000 
dinarjev. Da bi se ohranjala realna vrednost odbitih postavk, ki poudarjajo 
vlogo družine v sistemu odmere davka iz skupnega dohodka občanov, pred- 
lagamo zvišanje teh postavk z upoštevanjem v resoluciji o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 ocenjene 
ravni povečanja življenjskih stroškov za 15 %». Z upoštevanjem tega odstotka 
bi se povečala odbitna postavka za vzdrževanega otroka od 12 000 din na 13 000 
dinarjev in za ostale družinske člane od 10 000 dinarjev na 11 500 dinarjev. Pred- 
lagamo tudi spremembo davčnih stopenj v obsegu, ki zagotavljaj da se obreme- 
nitev z davkom za leto 1973 ne zaostruje, temveč ostaja približno na ravni, 
doseženi v letu 1972. 

S predlaganim zvišanjem neobdavčenega dela od 25 000 na 30 000 din 
pri obdavčitvi skupnega dohodka zadržujemo izhodišče, da naj bo neobdavčeni 
znesek letnega dohodka določen približno na nivoju povprečnega osebnega 
dohodka vseh zaposlenih v letu, za katerega se odmerja davek. Hkrati ta 
sprememba vzporedno s spremembo višine olajšave za vzdrževane družinske 
člane in s spremenjenimi davčnimi stopnjami omogoča nevtralizacijo vpliva po- 
večanja osebnih dohodkov na ostrino obdavčitve, saj bi se davek ob nespreme- 

38 
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njenih instrumentih sicer za leto 1973 pomembneje zvišal. Po predlaganem 
instrumentariju se bo višina davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1973 
za večino zavezancev nominalno gibala približno na nivoju letaj 1972. 

5. Davek iz obrtnih dejavnosti po veljavni ureditvi pripada občini in 
republiki, pri čemer se občinski davek od teh dejavnosti plačuje po progresiv- 
nih, republiški pa po proporcionalni stopnji 5 "Va. Predlagamo, da se od teh de- 
javnosti, podobno kot to velja za dohodke od intelektualnih oziroma negospodar- 
skih storitev, plačuje samo občinski davek. V skladu s tem je potrebno črtati 
ta davek kot obliko republiškega davka in ustrezen člen, ki določa davčno 
stopnjo (1. in 4. člen). 

6. Republiški davek iz delovnega razmerja, ki se plačuje od določenih 
vrst dohodkov ima funkcijo izravnalne dajatve, ki zagotavlja enako skupno 
obremenitev teh dohodkov z osebnimi dohodki iz rednega delovnega razmerja. 
Glede na spremenjene stopnje prispevkov iz osebnih dohodkov iz delovnega 
razmerja predlagamo ustrezne korekture dosedanjih stopenj tega davka. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

1. V 1. členu predloga zakona se v prvem odstavku črta besedilo »4. točka 
z besedilom »republiški davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja 
obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti« in dosedanja«. 

Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Sedanje 8. do 12. 
točke postanejo 7. do 11. točka«. 

2. 3. člen predloga se črta. 
3. 4. člen predloga se črta. 
4. 5. člen predloga se črta. 
5. 8. člen predloga se črta. 
6. 9. člen predloga se spremeni tako, da se glasi: »V prvem odstavku 

13. člena se besedilo »6., 7., 8. in 11.« nadomesti z besedilom »6., 7. in 10.«. 

Obrazložitev : 

Ker se opušča predlagani sistem financiranja družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skupnosti v prvem trimesečju 1974 po novih virih in se 
zadržuje dosedanji sistem, je bilo potrebno tudi v predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
zadržati dosedanje rešitve teh vprašanj. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 96. seji dne 24. de- 
cembra 1973 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 
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Odbor se strinja s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku glede 
na bistvene dopolnitve in spremembe zakona. 

V načelni razpravi je bik> obravnavanih več vprašanj in v zvezi s to raz- 
pravo tudi predlagane nekatere spremembe v dikciji predlaganega zakona, ki 
jih pa odbor ne predlaga. Predvsem je tekla razprava, ali ne bi bilo primerneje, 
da bi bil odbitni znesek za davek od skupnega dohodka občanov 35 000 dinarjev, 
ne pa 30 000 dinarjev in da bi davčna lestvica od skupnega dohodka občanov 
ostala nespremenjena. S tem bi bilo verjetno tudi rešeno vprašanje nesistem- 
ske rešitve sedaj predlaganega 17. člena zakona o davkih občanov (oprostitev 
davka osebnih dohodkov delavcev v jami pri kopanju premoga). 

Razen tega je bilo izraženo mnenje, ah ne bi postavili zahteve, da se v 
letu 1974 do konca marca predložijo drugačne določbe za davek od skupnega 
dohodka občanov, ki bi imel dve davčni lestvici, in sicer blažjo za davek od 
osebnega dohodka iz rednega delovnega razmerja in ostrejšo za osebne dohodke 
od dopolnilnega dela in drugih virov. 

Iz razprave po členih odbor predlaga naslednjo dopolnitev: 
za 7. členom je pomotoma izpuščeno besedilo 8. člena, ki se glasi: »V 11. 

členu se drugi odstavek črta.«. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlagani zakon sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St: 422-10/73 
Ljubljana, 25. 12. 1973 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. februarja 
1974 obravnaval amandma poslanca Martina Koširja, da se v tretji vrsti 7. člena 
predlaganega zakona znesek neobdavčljivega skupnega dohodka občanov 30 000 
dinarjev zamenja z zneskom 35 000 dinarjev. 

V daljši razpravi o momentih, ki govorijo za predlagani in proti predla- 
ganemu amandmaju, je prišlo do izraza tudi dokajšnje neskladje glede tega 
davka med posameznimi republikami v Jugoslaviji. Ni različen samo neobdavč- 
ljiv del dohodka, pač pa so tudi dokajšnje razlike v davčnih lestvicah, pred- 
vsem pa so razlike v zneskih, ki se odbijajo za vzdrževane družinske člane. 

Predlagatelj izvršni svet je izrazil odklonilno' stališče do predlaganega 
amandmaja in v okviru svojih utemeljitev navedel tudi že dokaj dolgo prisotno 
idejo uvedbe obvezne splošne prijave skupnih dohodkov občanov. Predstavnik 
izvršnega sveta je utemeljeval ustreznost zakona, kakršen je predlagan, tudi 
s tem, da je davčna lestvica v SR Sloveniji blažja, v pogoju vzdrževanih članov 
(konkretno za dva otroka) pa je obremenitev dohodka občana z davkom dokaj 
nižja kot v drugih republikah. 

Po daljši razpravi o primernosti amandmaja poslanca Martina Koširja 
za vključitev v slovenske razmere, tako glede osebnih dohodkov kot življenjskih 
stroškov je odbor sklenil, da povzame amandma poslanca Martina Koširja 
in predlaga republiškemu zboru, da ga sprejme. 

Odbor predlaga republiškemu zboru naslednji amandma: 
— k 7. členu: v tretji vrsti prvega odstavka naj se znesek »30 000 din« 

nadomesti z zneskom »35 000 din«. 
38» 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani zakon, z gornjim 
amandmajem. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

St: 422-10/73 
Ljubljana, 5. 2. 1974 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 24. 12. 1973 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku in ne glede 
na roke. 

Odbor se je strinjal s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku. 

V načelni razpravi je bilo obravnavano zlasti vprašanje predloženih spre- 
memb glede davka iz skupnega dohodka občanov. S tem v zvezi je bilo izraženo 
stališče, da naj bi se sprejel višji znesek neobdavčljivega dela, to je v višini 
35 000 dinarjev, ob predloženih olajšavah za otroke in druge vzdrževane družin- 
ske člane in staro lestvico stopenj davka iz skupnega dohodka občanov. Večina 
odbora pa se je zavzela za to, da se sprejme besedilo 7. člena predloga zakona 
in da je neobdavčljivi del dohodka 30 000 dinarjev. Razen tega je bilo izraženo 
tudi mnenje, da naj se do konca marca 1974 predložijo drugačne določbe za 
davek iz skupnega dohodka občanov, katerih vsebina bi bila predvsem v zmanj- 
šanju davka na skupni dohodek občanov, ki izvira iz rednega delovnega raz- 
merja in v sorazmernem povečanju tega davka iz dopolnilnih dohodkov od 
premoženja ter dela izven delovnega razmerja. To bi zahtevalo uvedbo dveh 
davčnih lestvic za davek iz skupnega dohodka občanov. Večina odbora ni bila 
za ta predlog. 

V razpravi po členih pa je odbor predložil naslednjo dopolnitev izvršnega 
sveta z dne 22. 12. 1973: 

— za 7. členom je pomotoma izpuščeno besedilo 8. člena, ki se glasi: »V 
11. členu se drugi odstavek črta.«. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog -zakona v bese- 
dilu, ki ga je predložil izvršni svet, vključno z dopolnitvijo k 8. členu. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji gospodarskega zbora določil poslan- 
ca Franca Kolariča. 

St: 422-10/73 
Ljubljana, 25. 12. 1973 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. 
decembra 1973 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednji redakcijski 

amandma: 
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K 3. členu: v prvi vrsti prvega odstavka se beseda »pravi« nadomesti 
z besedo »prvi«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
Komisija je obravnavala tudi dodatno predloženi 8. člen tega zakona, ki 

je pomotoma izpadel, in ni imela pripomb. 

St: 422-10/73 
Ljubljana, 24. 12. 1973 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 

1. člen 

V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7-73/72, 3-5/73 in 14-117/73) 
se v četrtem odstavku 9. člena znesek »10 dinarjev« nadomesti z zneskom 
»50 dinarjev« in doda naslednji odstavek : »Zneski odmerjenih davkov se zaokro- 
žijo na cele dinarje«. 

2. člen 
42. člen se črta. 

3. člen 

V četrtem odstavku 58. -člena se v zadnjem stavku besede »mnenje« nado- 
mesti z besedo »podatke«. 

4. člen 

V drugem odstavku 61. člena se besedilo do druge vejice spremeni tako, 
da se glasi: »Zavezancem, ki niso zmožni za delo in v družinski skupnosti nimajo 
za delo zmožnih družinskih članov«. 

5. člen 

V 71. členu se zadnji odstavek črta. 

6. člen 

V prvem odstavku 75. člena se v 14. točki črta beseda »obvezni« in doda 
nova 21. točka, ki se glasi: 

»21. sredstva za skupno porabo delavcev, zagotovljena po določbah kolek- 
tivne pogodbe«. 

7. člen 

.Prvi stavek drugega odstavka 80. člena se črta, v drugem stavku pa se 
črta beseda »občinskega«. 

8. člen 

V prvem odstavku 81. člena se pika črta in doda naslednje besedilo : 
»po merilih družbenega dogovora, ki ga sklenejo izvršni svet skupščine 

SR Slovenije, skupščine občin v SR Sloveniji, gospodarska zbornica SRS in 
zveza sindikatov SR Slovenije«. 
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V drugem odstavku se podpičje nadomesti s piko, ostalo besedilo se črta. 
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na olajšave po tem členu pa se za odmero davka iz skupnega 

dohodka občanov upošteva davek od obrtne dejavnosti v višini, kot bi bil 
odmerjen, če olajšava ne bi bila priznana.« 

9. člen 

V 131. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Davka na dediščine in darila ne plača dedič, ki se po določbah zakona o 

kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 26/73) šteje za kmeta, če podeduje 
oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče. Davka na dediščine tudi ne plača 
dedič — prevzemnik kmečkega gospodarstva, ki se v skladu s 3. členom zakona 
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) 
(Uradni list SRS, št. 26/73) šteje za kmetijo.« 

10. člen 

V prvem odstavku 132. člena se 3. točka črta. 

11. člen 

Drugi odstavek 138. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od premoženja plačujejo tudi občani, ki se po določbah zakona 

o kmetijskih zemljiščih ne štejejo za kmete, in posredujejo gozdna zemljišča, 
katerih površina presega 0,50 ha. Davek plačujejo od celotne površine gozdnih 
zemljišč. Davka ne plačujejo lastniki, katerih skupni čisti dohodek v letu, za 
katerega se odmerja davek, ne presega 20 000 dinarjev in skupni čisti dohodki 
vseh družinskih članov niso presegli 10 000 dinarjev letno na družinskega člana.« 

12. člen 

Tretji odstavek 143. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za davek je vrednost stavbe, ki se ugotovi po merilih in na način, 

kot ga določi občinska skupščina«. 
V četrtem odstavku se črta zgornji stavek. 

13. člen 

V 143. b členu se črtajo točke 1, 6 in 7, dosedanje točke 2, 3, 4 in 5 postanejo 
točke 1, 2, 3 in 4, točka 8 pa postane točka 5. Za novo točko 5 se doda nova 
točka 6, ki se glasi: 

»6. od stavb in stanovanj, katerih vrednost ugotovljena na podlagi tega 
zakona, ne presega 100 000 dinarjev«. 

14. člen 

Na koncu prvega odstavka 143. c člena se pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: »vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Doba iz prvega odstavka tega člena se računa od prvega dne naslednjega 

meseca po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe, oziroma od pričetka uporabe 
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stavbe, če se stavba prične uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob pri četku 
uporabe stavba še ne ustreza osnovnim pogojem za bivanje, se doba do izpol- 
nitve teh pogojev ne šteje v dobo oprostitve, kljub temu se pa davek za ta 
čas ne odmerja. Ce obstaja dvom ali so izpolnjeni osnovni pogoji za bivanje, 
odloči o tem davčni organ na podlagi podatkov za stanovanjske zadeve pristoj- 
nega občinskega upravnega organa in krajevne skupnosti. Začasno oprostitev 
uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu«. 

15. člen 

V prvem odstavku 145. člena se besedilo »2., 3. in 4.« nadomesti z besedilom 
»2. in 3.«. 

16. člen 

V 158. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda naslednje bese- 
dilo : »samoupravnih sporazumih, družbenih dogovorih in samoupravnih splošnih 
aktih«. 

Drugi odstavek se črta. 
17. člen 

V 159. členu se doda nova 9. točka, ki se glasi: 
»9. osebni dohodki jamskih delavcev v organizacijah združenega dela proiz- 

vodnje premoga v SR Sloveniji, prejetih v letih 1973 in 1974. Za jamske delavce 
v smislu prejšnjega stavka se štejejo delavci, ki dosežejo ta dohodek z delom 
v jami«. 

18. člen 

V 162. členu se beseda »dosegel« nadomesti z besedo »prejel«. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Osnova za davek iz prejšnjega odstavka se zmanjša še za: 
1. prispevke za zgraditev spominskega doma borcev NOB in mladine 

v Kumrovcu; 
2. znesek, ki ga je v letu, za katerega se odmerja davek, vložil zavezanec 

v nakup obveznic, če je rok za vračilo sredstev daljši od treh let ; 
3. plačane članarine družbenim organizacijam; 
4. dokumentirane plačane prostovoljne denarne prispevke humanitarnim, 

kulturnim, telesnokulturnim, znanstveno-raziskovalnim, vzgojnim, zdravstve- 
nim, otroškovarstvenim in šolskim organizacijam«. 

19. člen 

V 164. členu se v prvem odstavku za besedami: »ali poravnave pred skrb- 
stvenim organom o preživnini« vstavita naslednji besedi: »oziroma sporazumno«. 

V drugem odstavku na koncu zadnjega stavka se pika nadomesti z vejico 
in doda naslednje besedilo: »starši zavezanca pa le če živijo z zavezancem 
v skupnem gospodinjstvu«. 

V tretjem odstavku se drugi stavek črta. 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce je v družini več zavezancev davka iz skupnega dohodka občanov, 

lahko olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana uveljavlja samo eden, 
drugi pa le morebitno razliko do celotne višine olajšave«. 
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20. člen 
165. člen se črta. 

21. člen 

V 169. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Zavezanci davka od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, vlagajo 

davčne napovedi, če tako določi občinska skupščina«. 

22. člen 

V 171. členu se tretji odstavek črta. 

23. člen 

V prvem in drugem odstavku 248. člena se besede : »za gospodarski presto- 
pek« nadomestijo z besedama: »za prekršek«. 

24. člen 

V prvem odstavku 250. člena se številka »100« nadomesti s številko »1000«. 

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Šteje se, da so zavezanci davka od premoženja, ki se plačuje na posest 
stavb, koristili pravico do davčne oprostitve v času, ko so stavbo uporabljali, 
če v tej dobi niso plačevali davka od stavb. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki oprostitve še niso v celoti izkoristili, 
morajo uveljaviti oprostitev za preostalo dobo najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

26. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1974. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe 6. člena, tretjega 
odstavka 8. člena ter 11., 17., 18. in 19. člena tega zakona uporabljajo tudi za 
odmero davkov za leto 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

Novi z aken o davkih občanov, ki je bil uveljavljen v začetku 1972. leta, 
je bil med prvimi zakoni, ki jih je SR Slovenija sprejela v okviru programa 
usklajevanja zakonodaje z ustavnimi amandmaji. Ker je ta zakon po svoji 
vsebini tesno povezan s številnimi vprašanji, ki se v osnovi urejajo z ustreznimi 
matičnimi zakoni, je potrebno vzporedno z uresničevanjem programa usklaje- 
vanja zakonodaje na teh področjih stalno dopolnjevati tudi zakonodajo o obdav- 
čevanju občanov. Tako je bil del teh sprememb upoštevan ob noveli zakona 
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o davkih občanov iz začetka letošnjega leta, nekatere spremembe pa naj bi 
bile uveljavljene s sedaj predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o davkih občanov. 

Ker kljub prizadevanju za pospešeno uskladitev celotne republiške zakono- 
daje z ustavnimi amandmaji del vprašanj — med njimi tudi taka, ki neposredno 
ali posredno zadevajo problematiko obdavčitve —■ zakonodajno še ni urejen 
na novi podlagi in bo sprejetje ustreznih zakonov terjalo tudi ustrezne spre- 
membe oziroma dopolnitve davčne zakonodaje, se v predlaganih rešitvah ome- 
jujemo na tiste elemente, kjer je uveljavitev takojšnjih sprememb neobhodna. 
Ze doslej sprejeti republiški zakoni namreč nakazujejo, še bolj pa se bo to 
vprašanje nedvomno odprlo, ko bo večji del republiške zakonodaje usklađen 
z ustavnimi amandmaji, da je zgolj z novelacijo zakona o davkih občanov 
težko v celoti zagotoviti ustrezno realizacijo načel matičnih zakonov na davč- 
nem področju. Zato bi bilo primerno v najkrajšem času začeti strokovne pripra- 
ve za izvedbo splošne revizije celotnega zakona o davkih občanov. Taka revizija 
bi namreč omogočila popolno uskladitev davčne zakonodaje z rešitvami v ustrez- 
nih matičnih zakonih, hkrati pa ustrezno prečiščenje zakona v skladu s spre- 
menjenimi odnosi med republiko in občinami na tem področju. Ob tej prilož- 
nosti bodo ustrezno upoštevani tudi številni predlogi, ki jih je republiški 
sekretariat za finance že doslej prejel. 

Vsebinska izhodišča za predlagane spremembe in dopolnitve zakona o dav- 
kih občanov so enaka, kot so bila za sam zakon o davkih občanov v začetku 
leta 1972 in njegovo novelo iz začetka letošnjega leta, zato jih ponovno ne nava- 
jamo. Osnovna vsebinska značilnost predlaganih sprememb je, da krepijo 
vlogo občinskih skupščin pri vodenju davčne politike. Ker so glede morebitnih 
dopolnitev sistemske ureditve obdavčevanja kmetijstva po dejansko doseženem 
dohodku in glede posebnega postopka za odmero davka od nepredvidenega 
dohodka (ugotavljanje izvora premoženja) v teku razprave, predloženi osnutek 
teh vprašanj ne obravnava, temveč bodo morebitne zakonske spremembe za 
navedeni področji predložene posebej. 

Konkretno predlagamo naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 
Splošne določbe zakona — Po veljavni ureditvi se odmerni postopek ustavi, 

kadar bi skupno odmerjeni davek ne presegel 10 dinarjev. Ker je ob nizkih 
zneskih odmerjenega davka, glede na visoke stroške davčnih organov neto 
efekt davka minimalen, predlagamo, da se sedanji znesek, do katerega se 
davek ne odmerja, poviša na 50 dinarjev. Iz tehničnih razlogov poleg tega pred- 
lagamo, da se enako kot letne osnove zaokrožujejo tudi zneski davka, in sicer 
na cele dinarje (1. člen). 

Davek iz delovnega razmerja — Ker je bil republiški davek od osebnega 
dohodka iz rednega delovnega razmerja ukinjen s 1. 1. 1973, je s tem postala 
brezpredmetna določba o oprostitvi republiškega davka za osebne dohodke, ki 
jih izplačujejo organizacije združenega dela in posamezniki delavcem, ki delajo 
na novo odprtih delovnih mestih na območjih, ki se po veljavnih predpisih 
štejejo za manj razvita. Predlagamo, da se ta določba črta (2. člen). 

Davek iz kmetijske dejavnosti — S predlaganima spremembama se preciz- 
neje opredeljujejo dosedanje zakonske rešitve. Pobudo za spremembi je dalo 
vrhovno sodišče SR Slovenije. (3. in 4. člen) 

Republiški sekretariat za finance je ob pripravi osnutka proučeval tudi 
možnost za zvišanje zneska katastrskega dohodka negozdnih površin, do kate- 
rega se davek ne odmerja (100 dinarjev) za tiste zavezance, ki so zdravstveno 
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zavarovani kot kmetje. Ker glede na predlagane spremembe ti zavezanci od 
1. 1. 1974 ne bodo več plačevali republiškega davka iz kmetijstva, temveč le 
občinski davek, ugotavljamo, da urejanje tega vprašanja, glede na to, da gre 
za občinski davek, sodi v pristojnost občinskih skupščin. 

Davek iz obrtnih dejavnosti — S predlaganimi spremembami se ureditev 
tega davka usklajuje z novo obrtno zakonodajo. V tej zvezi predlagamo, da 
davčni zakon ne opredeljuje več, kaj se šteje za skupno obratovalnico, ker to 
vprašanje rešuje obrtni zakon, nadalje, da se med stroški zavezancu priznavajo 
tudi sredstva za skupno porabo, ki jih je dolžan zagotavljati po določbah 
kolektivne pogodbe, in da se priznavanje prispevkov združenjem ne omejuje 
na obvezne prispevke in slednjič, da se v zakonu črtajo določbe, ki se nanašajo 
na republiški davek od obrtne dejavnosti, glede na to, da naj bi s 1. 1. 1974 
republiški davek odpadel. 

Spremenjene oziroma dopolnjene so tudi določbe o priznavanju davčnih 
olajšav zavezancem, ki vlagajo sredstva v razširjeno reprodukcijo. Spremembo 
narekuje potreba, da se z družbenimi dogovori usmerja razvoj obrtnih dejavnosti 
v SR Sloveniji, s čimer naj se zagotovi enotnejša politika razvoja ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih področij v občinskih skupščinah. Učinek davčne olaj- 
šave po dosedanji ureditvi je bil okrnjen pri zavezancih, katerim je bil poleg 
davka od obrtne dejavnosti odmerjen še davek iz skupnega dohodka občanov. 
Predlagana sprememba je v skladu z intencijami obrtnega zakona (140. člen). 

Davek na dediščine in darila — Veljavni zakon že predvideva oprostitev 
davka za primer prevzema kmetije, vendar oprostitev veže na pogoj, da dedič 
oziroma obdarjenec dobi celo kmetijo. Za primer, ko zavezanec prevzame le del 
kmetije, pa veljavni zakon predvideva olajšavo le za dediča oziroma obdarjenca 
iz prvega dednega reda pod pogojem, da se z osebnim delom ukvarja s kmetij- 
sko dejavnostjo. Glede na novo zakonodajo o kmetijskih zemljiščih in o dedo- 
vanju kmetijskih zemljišč predlagamo oprostitev davka na dediščine in darila 
v vseh primerih, če tako zemljišče podeduje ali dobi v dar občan. 

Davek iz premoženja — Po veljavni ureditvi je davek od premoženja repu- 
bliški davek, republika pa s tem davkom zbrana sredstva v celoti odstopa obči- 
nam. Glede na značaj tega davka predlagamo, da se ta davčna oblika opusti 
kot republiški davek in prenese v pristojnost občinskih skupščin. S tem bi 
v zakonu o davkih občanov zadržali samo tiste določbe, ki imajo po svoji 
vsebini sistemski značaj, o vseh drugih vprašanjih pa bi samostojno oziroma 
na podlagi medsebojnega dogovora odločale občinske skupščine. Poleg tega 
predlagamo v sistemski ureditvi tega davka naslednje spremembe: 

a) davek od premoženja, ki se plačuje na posest gozdnih zemljišč: Ker je bil 
v letu 1973 uveljavljen zakon o kmetijskih zemljiščih, ki omejuje maksimum 
gozdne posesti za nekmete na 0,5 ha in hkrati opredeljuje pojem nekmeta, 
predlagamo, da se obveznost plačevanja tega davka omeji samo na tiste lastnike 
gozdnih zemljišč, ki se po zakonu o kmetijskih zemljiščih ne štejejo za kmeta. 
Nadalje predlagamo, da davek plačujejo samo tisti zavezanci, ki imajo gozdna 
zemljišča, katerih površina presega navedeni maksimum, in to od celotne 
površine. Zadržal pa naj bi se sedanji dohodkovni cenzus, da bi s tem iz obdav- 
čitve bili izključeni tisti primeri, kjer obdavčitev iz socialnih vidikov ne bi bila 
primerna. Ob tako zasnovanem sistemu obdavčitve gozdne posesti bi se število 
zavezancev tako, kot bi tekel proces usklajevanja dejanskega stanja z zahtevami 
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zakona o kmetijskih zemljiščih, postopno zmanjševalo. Po poteku petih let, 
kolikor navedeni zakon določa prehodno obdobje, pa bi davek prenehal obstajati. 

b) davek od prejnoženja, ki se plačuje na posest stavb: Namesto stanarinske 
oziroma najemninske vrednosti, kot je sedaj v zakonu opredeljena davčna 
osnova za ta davek, naj bi bila po predlogu davčna osnova vrednost objekta, 
ki je predmet obdavčitve. Taka opredelitev osnove je ustreznejša značaju tega 
davka kot premoženjskega davka. Zakon ne bi določal, kako se ugotavlja vred- 
nost objekta, temveč bi določil le, da se vrednost objekta in s tem davčna 
osnova ugotavlja po merilih in na način, kot ga z odlokom določi občinska 
skupščina. Ob taki rešitvi ima občinska skupščina možnost, da za ugotavljanje 
vrednosti objektov za davčne potrebe določi bodisi enaka merila, kot so nasploh 
uveljavljena za vrednotenje stanovanjskih objektov, bodisi delno drugačna ali 
tudi povsem nova merila. Nedvomno gre za vprašanje, o katerem bi morale 
občinske skupščine med seboj čimbolj uskladiti rešitve. Ker bo občinska skup- 
ščina poleg meril predpisala tudi način ugotovitve davčne osnove, odpade 
vsakoletna prijavna dolžnost, kakor tudi določba o obveznosti za stanovanjske 
zadeve pristojnih organov za vsakoletno dostavljanje podatkov. 

V zvezi z opredelitvijo predmeta obdavčitve predlagamo, da se z zakonom 
izvzamejo iz obdavčitve stanovanjske stavbe in stanovanja, katerih vrednost, 
ugotovljena na podlagi zakona, ne presega 100 000 dinarjev. Opustiti pa je po- 
trebno tudi določbo o oprostitvi kmetijskih stanovanjskih stavb, glede na to, 
da o tej oprostitvi in njenem obsegu, ker gre za občinski davek, samostojno 
odločajo občinske skupščine. 

Davek iz skupnega dohodka občanov — Predlagamo, da se med odbitne 
postavke, za katere se zmanjšuje ugotovljena davčna osnova za odmero tega 
davka, vključita dva nova elementa in sicer: dokumentirani prostovoljni pri- 
spevki kulturnim, humanitarnim, znanstveno-raziskovalnim, vzgojnim, zdrav- 
stvenim, otroškovarstvenim, šolskim organizacijam ter članarine družbenim 
organizacijam. 

Glede na splošen položaj pri oskrbi z energetskimi viri je bilo potrebno 
maksimalno angažirati delavce v premogovnikih zaradi zagotovitve potrebnih 
surovin za zmanjšanje posledic, nastalih zaradi splošnega pomanjkanja energije, 
ki se ni dala nadomestiti tudi ne z uvozom zaradi znane energetske krize v 
svetu. Da ne bi bile posledice pomanjkanja še večje, je bilo potrebno vlaganje 
dodatnih naporov prav pri pridobivanju premoga kot domačega energetskega 
vira. Z dodatnimi intenzivnimi napori v rudarstvu, tako z delom prek polnega 
delovnega časa kot z delom v dnevih počitka, so se zmanjšale posledice ener- 
getske krize. 

Posledice energetske krize so bile izredno občutne v letu 1973 in bodo gotovo 
trajale tudi še v letu 1974. Znaki sicer kažejo, da bo pomanjkanje energije 
trajalo še več let, vendar se zaenkrat oprostitev predvideva le za leto 1973 in 
1974, če pa se bo to nadaljevalo tudi po letu 1974, bo o tem pripravljen poseben 
predlog za podaljšanje. 

Ker je pomanjkanje delavcev predvsem za dela v jami, se priznanje te 
oprostitve omejuje le na tiste delavce, ki dosegajo dohodek z delom v jami pri 
proizvodnji premoga. 

Zakon naj bi tudi precizneje uredil nekatera vprašanja glede priznavanja 
olajšav za vzdrževane družinske člane. Nekatere predloge v tej zvezi je dalo 
tudi vrhovno sodišče SR Slovenije. Tako predlagamo, da se olajšava za otroke, 
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za katere zavezanec s plačevanjem preživnine prispeva del stroškov za njihovo 
vzdrževanje, ne veže samo na odločbo sodišča ali poravnavo pred skrbstvenim 
organom o preživnini, temveč prizna tudi v primerih, ko zavezanec preživnino 
plačuje na podlagi medsebojnega sporazuma. Ker so se ponavljale nejasnosti 
glede tega, kdaj imajo status vzdrževanega družinskega člana starši zavezanca, 
predlagamo ustrezno dopolnitev v tem smislu, da se starsi štejejo za vzdrževa- 
nega družinskega člana, če živijo v skupnem gospodinjstvu z zavezancem, 
v nasprotnem primeru pa samo, če so v oskrbi v varnostnih ustanovah. Zakon 
v zvezi z uveljavljanjem olajšav za vzdrževane družinske člane, v primeru, 
ko je v družini več zavezancev, prepušča zavezancem odločitev, kateri bo za 
določenega družinskega člana uveljavljal olajšavo. Za določenega člana pa lahko 
olajšavo uveljavlja samo en zavezanec in le v primeru, da te olajšave ne more 
v celoti izkoristiti, lahko razliko uveljavi drugi zavezanec. Predlagana dopolni- 
tev samo precizneje izraža dosedanjo ureditev. 

Kazenske določbe — V skladu s pobudo vrhovnega sodišča SR Slovenije 
predlagamo, da se kršitev določb 193. člena zakona o davkih občanov prekvali- 
ficira iz gospodarskega prestopka v prekršek. Predlagana sprememba v 24. 
členu je redakcijskega značaja. 

Predhodne in končne določbe — Predlagamo, da se določbe členov 6, 8, 
11, 17, 18 in 19, ki delujejo ugodneje za zavezance, uporabljajo tudi že ob 
odmeri davka v letu 1974, to je za leto 1973. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

1. V predlogu zakona se črta 7. člen. 
2. V predlogu zakona se črta drugi odstavek 8. člena. 

Obrazložitev 

Ker se opušča predlagani sistem financiranja družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skupnosti v prvem trimesečju 1974 po novih virih in se 
zadržuje dosedanji sistem, je bilo potrebno tudi v predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o davkih občanov zadržati dosedanje rešitve teh 
vprašanj. 

MNENJE DELEGATOV OBClN 

Delegati občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen odsotnih 
delegatov občin Cerknica, Črnomelj in Murska Sobota, so na svojem 41. zase- 
danju dne 25. decembra 1973 obravnavali predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi sta sodelovala delegata občin Tolmin in Radlje ob Dravi. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvo- 
ljena na zasedanju, to mnenje republiškemu in enotnemu zboru delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije, da ga v smislu omenjenega ustavnega amand- 
maja kot pristojna zbora obravnavata in o njem zavzameta svoje stališče. 
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V splošni razpravi so delegati občin izrazili podporo k navedenemu zakon- 
skemu predlogu in ga v celoti soglasno sprejeli. Izražena pa je bila pripomba 
k 11. členu, da bi morali namreč glede na kvaliteto gozda razlikovati lastnike, 
ki se po zakonu o kmetijskih zemljiščih ne štejejo za kmete, saj od nekaterih 
nekvalitetnih gozdov ti lastniki nimajo prav nobenih dohodkov (občina Tolmin). 

K 12. členu je bilo izraženo stališče, da bi moral pristojen organ v republiki 
sprejeti enotno metodologijo za ugotavljanje vrednosti stavb, saj bodo sicer 
med posameznimi občinami lahko nastale neutemeljene velike razlike (Radlje 
ob Dravi). 

Ob tej pripombi so bili delegati mnenja, da naj skupnost slovenskih občin 
pripravi skupaj z republiškima sekretariatoma za finance in urbanizem predlog 
dogovora, po katerem bi občinske skupščine ugotavljale vrednost stavb vsaj po 
približno enakih merilih. 

Delegati občin so soglasno podprli tudi mnenje, da se čimprej pripravi 
prečiščeno besedilo tega zakona, saj smo sprejeli na tem področju že toliko 
sprememb, da se občani, pa tudi organi zaradi razmetanosti predpisov težko 
orientirajo. 

Št.: 422-5/73 
Ljubljana, 25. 12. 1973 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 96. seji dne 24. de- 
cembra 1973 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s pred- 
logom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor se strinja s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku. 
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da predlagane spremembe zakona ne 

prinašajo bistvenih novosti v sistem davkov občanov. Predstavljajo le tiste 
spremembe in dopolnitve, ki se v toku prakse kažejo kot nujne za uskladitev 
s prakso in ekonomsko politiko. 

V razpravi po členih so bila sprožena vprašanja in pomisleki predvsem 
k naslednjim, členom: 

K 4. č 1 e n u : Izražen je bil pomislek, ali ne bi bilo ustrezno alternativno 
postaviti, da se davek zniža za 50% v primeru, če zavezanec ni zmožen za 
delo ali če kak član v družinski skupnosti ni zmožen za delo. V primeru zame- 
njave besedice »in« z »ali« bi se krog zavezancev po tej olajšavi bistveno po- 
večal. Odboru je bilo pojasnjeno, da se štejejo za delo nezmožni vsi moški 
v starosti nad 65 in ženske v starosti nad 60 let. Odbor ne daje amandmaja. 

K 13. členu : Določbe, ki se predlagajo za črtanje, so bile uzakonjene 
v letu 1973. Poudarjena je bila nujnost čim večje enotnosti ureditve na celotnem 
slovenskem teritoriju. Po mnenju odbora je nujno dogovarjanje v okviru skup- 
nosti slovenskih občin. 

K 17. členu : Izražena je bila pripomba, da predlagana izjema pomeni 
lahko začetek nadaljnjega pritiska za oprostitve še drugih kategorij delavcev 
(npr. pomorščakov) in da bi se verjetno bolj sistemsko to vprašanje drugače 
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rešilo. Vendar, glede na izrecen poudarek povezanosti s krizo energetike, odbor 
ni vztrajal pri drugačni rešitvi. Ugotovil je, da predstavljajo večji problem, 
za katerega odklanjajo delavci delo v nadurah, cenzusi otroškega dodatka, za 
katerih revizijo ni pravega razumevanja. 

K 18. č 1 e n u : Na pripombo, da je treba priznati kot odbitno postavko 
tudi samoprispevek, je bilo dano pojasnilo, da je to možno že po dosedanjih 
določbah zakona. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da pri sprejemanju zakona upošteva 
naslednje amandmaje : 

K 12. č 1 e n u : V prvi vrsti prvega odstavka se besedilo pravilno glasi: 
»143. a člena«; 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
V zadnji vrsti se mora beseda »zgornji« nadomestiti z besedo »zadnji«; 

pripomba je redakcijska. 
K 18. členu : 3. točka naj se glasi: 
»3. plačane članarine družbenopolitičnim organizacijam;«. 
Odbor se izreka proti temu, da bi se upoštevale kot odbitne postavke vse 

članarine in zato predlaga zožitev te oprostitve. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da z upoštevanjem predlaganih spre- 

memb sprejme zakon. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

Št.: 422-5/73 
Ljubljana, 25. 12. 1973 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopo- 
litičnih in samoupravnih skupnosti je z odborom gospodarskega zbora za fi- 
nance na seji dne 24. 12. 1973 obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava v smislu 294. in 296. člena po- 
slovnika skupščine SR Slovenije. 

Začasna komisija in odbor sta se strinjala, da se predlog zakona obravnava 
po skrajšanem postopku. 

Začasna komisija enotnega zbora in odbor gospodarskega zbora za finance 
sta predlog zakona v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa sta dala amand- 
ma : 

k 12. členu : Tretji odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»V četrtem odstavku se črta zadnji stavek«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Začasna komisija in odbor predlagata enotnemu' zboru delovnih skupnosti, 

da sprejme predlog zakona skupaj s predlagano spremembo. 
Za svojega poročevalca na seji enotnega zbora delovnih skupnosti sta do- 

ločila poslanko Maro Zlebnik. 

St.: 422-5/73 
Ljubljana, 24. 12. 1973 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 
24. decembra 1973 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje: 
k 1. členu: V četrti vrsti naj se za besedo »naslednji« doda beseda 

»peti«. 
Nov odstavek, ki se dodaja, je namreč peti odstavek. 
K 11. členu : V tretji vrsti naj se beseda »posreduje« nadomesti z besedo 

»poseduje«. 
Amandma je redakcijskega značaja. 
K 12. č 1 e n u : V prvi vrsti naj se k številki »143« doda črka »a«. 
S tem členom se spreminja 143. a člen zakona o davkih občanov. 
K 16. členu: V prvi vrsti naj se za črko »v« dodasta besedi »prvem 

odstavku«. 
Gre za dopolnitev k prvemu odstavku 158. člena. 
K 26. č 1 e n u : V prvi in drugi vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo 

»osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja pa se od«. 
Ta zakon mora stopiti v veljavo 1. januarja 1974, zato je osemdnevni rok 

predolg. 

Št.: 422-5/73 
Ljubljana, 24. 12. 1973 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 
26. decembra 1973 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih občanov, ki sta jih predložila začasna komisija 
za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vpralšanj 
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti enotnega zbora 
delovnih skupnosti in odbor za finance gospodarskega zbora ter odbor za 
finance in proračun republiškega zbora. 

Komisija je obravnavala amandmaje začasne komisije enotnega zbora 
delovnih skupnosti in odbora za finance gospodarskega zbora ter odbora za 
finance in proračun republiškega zbora k prvi vrsti prvega odstavka 12. člena 
in k tretjemu odstavku 12. člena in k tema amandmajema ni imela pripomb. 

Komisija ni soglašala z amandmajem odbora za finance in proračun 
republiškega zbora k 18. členu. 

Komisija je menila, da ni razlogov, da bi se kot odbitna postavka od 
osnove za davek odbijale le članarine, plačane družbenopolitičnim organi- 
zacijam. Ce se članarine upoštevajo kot odbitna postavka, naj se ta določba 
uveljavi za vse članarine, ki jih občani plačujejo katerikoli družbeni organi- 
zaciji, v katero so včlanjeni. 

St.: 422-5/73 
Ljubljana, 26. 12. 1973 
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Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopo- 
litičnih in samoupravnih skupnosti se je sestala z odborom republiškega zbora 
za finance na seji dne 4. 2. 1974 z namenom, da pripravita predlog besedila k 
18. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov glede 
na to, da sta enotni zbor delovnih skupnosti in republiški zbor skupščine SR 
Slovenije sprejela k temu členu različno besedilo. 

Obenem sta obravnavala tudi amandmaje izvršnega sveta k 13., 18. in 25. 
členu. 

Enotni zbor je sprejel besedilo 18. člena v nespremenjenem besedilu, repu- 
bliški zbor pa je sprejel še naslednja amandmaja: 

— 3. točka naj se spremeni tako, da se glasi: »3. plačane članarine druž- 
benopolitičnim organizacijam«; 

— 4. točka naj se na koncu dopolni z besedilom »ter gasilskim društvom«. 
Po krajši razpravi sta začasna komisija in odbor republiškega zbora skle- 

nila predlagati pristojnima zboroma naslednje besedilo: 
k 18. členu : — »3. plačane članarine družbenim organizacijam« (kot je 

prvotno besedilo predloga zakona); 
— na koncu 4. točke naj se doda besedilo »ter gasilskim društvom«. 
Začasna komisija enotnega zbora in odbor za finance republiškega zbora sta 

sprejela tudi amandmaje izvršnega sveta k predlogu zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o davkih občanov. S tem naj se v zadnji vrsti 3. točke 
besedi »15. februarja« nadomestita z besedama »15. marca«. 

Začasna komisija in odbor za finance predlagata svojima zboroma, da 
sprejmeta predlog zakona skupaj s predloženimi dopolnilnimi in spreminje- 
valnimi predlogi. 

Začasna komisija je za svojega poročevalca na seji enotnega zbora imeno- 
vala poslanko Maro Zlebnik, odbor republiškega zbora za finance pa poslanca 
Staneta Jenka. 

Št.: 422-5/74 
Ljubljana, 4. 2. 1974 

PREDLOG ZAKONA 

o vodnem prispevku za leto 1974 

1. člen 

Vodni prispevek po določbah tega zakona plačujejo v letu 1974 organiza- 
cije združenega dela, občani in civilne pravne osebe. 

2. člen 

Splošni vodni prispevek plačujejo vse temeljne organizacije združenega dela, 
ki opravljajo gospodarsko in komunalno gospodarsko dejavnost v višini 8 %o 
od davčne osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Splošni vodni prispevek plačujejo občani in civilne pravne osebe, ki 
samostojno opravljajo obrtno in drugo gospodarsko dejavnost, po stopnji iz 
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prejšnjega odstavka iz osebnega dohodka in to od davčne osnove, od katere 
se plačuje davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti. 

3. člen 

Vodni prispevek za izkoriščeno ali uporabljeno vodo plačujejo organiza- 
cije združenega dela ter občani in civilne pravne osebe, ki pri opravljanju 
gospodarske, komunalno-gospodarske dejavnosti in samostojne obrtne in druge 
gospodarske dejavnosti izkoriščajo ali uporabljajo vodo, in sicer: 

1. Organizacije (združenega dela, ki proizvajajo električno energijo od 
kWh pridobljene električne energije ne glede na osnovno dejavnost — 

po 0,0023 dinarja. 

2. Organizacije združenega dela ter občani in civilne pravne osebe od 
m3 izkoriščene ali uporabljene vode — po 0,52 dinarja. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo: 
a) premogovniki za mokro separacijo premoga (112-12) in železarne 

(114—20) — P° °.°35 dinarja; 
b) podjetja za proizvodnjo svinca (115—22), rudniki barvastih kovin (115— 

10), podjetja za proizvodnjo glinice in aluminija (115—23), podjetja za pro- 
izvodnjo cinka, živega srebra, antimona in drugo (1151—-27) in podjetja za iz- 
delovanje osnovnih kemičnih izdelkov (kisline, baze, soli, tehnični plini in 
drugo) (120—10) — P° 0,12 dinarja, 

c) rudniki nekovinskih rudnin za mokre seperacije (116—10) in podjetja za 
izdelovanje azbestno-cementnih izdelkov (121—30) — po 0,17 dinarja; 

č) podjetja za izdelovanje papirja, lesovine, celuloze, kartona in lepenke 
(123—10) 
za proizvodnjo celuloze —• P° 0,07 dinarja; 
za ostalo proizvodnjo P° 0,12 dinarja; 

d) podjetja tekstilne industrije (124) —• po 0,23 dinarja; 
e) podjetja za izdelavo lesonitnih plošč (122—12) in podjetja za izdelavo 

gume (126) — P° °>29 dinarja. 
4. člen 

Vodni prispevek za onesnaženo vodo plačujejo: 
organizacije združenega dela, občani in civilne pravne osebe, ki pri oprav- 

ljanju gospodarske, komunalne gospodarske in samostojne obrtne in druge 
gospodarske dejavnosti izpušča jo onesnaženo vodo ali druge snovi, ki one- 
snažijo vodo, za izpuščeno onesnaženo vodo po m8 izpuščene onesnažene vode 
in stopnji onesnaženosti vode, za izpuščanje drugih snovi pa po m3 izpuščenih 
snovi in stopnji onesnaženja. Stopnje onesnaženja se izražajo v enotah ■ po- 
pulacijskih ekvivalentih E — P° 18,00 dinarjev. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo za stopnjo onesnaženja: 
a) železarne (114—20) in podjetja za proizvodnjo azbestnocementnih iz- 

delkov — P« 3,50 dinarja; 
b) premogovniki za mokro seperacijo (112—10) in podjetja za proizvod- 

njo glinice in aluminija (115—23) — F*0 1>40 dinarja; 
39 
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c) rudniki barvnih kovin (115:—10), podjetja za proizvodnjo svinca (115—22) 
in podjetja za proizvodnjo drugih barvastih kovin (cink, živo srebro, antimon 
in drugo) (115—27) — po 1,00 dinar; 

č) podjetja za izdelovanje papirja, lesovine, celuloze, kartona in lepenke 
(123—10): 
za proizvodnjo celuloze — po 1,00 dinar; 
za ostalo proizvodnjo — po 2,30 dinarja; 

d) pivovarne (127—71) in mlekarne (127—34) — po 2,30 dinarja; 
e) podjetja za izdelovanje lesonitnih plošč (122—12), podjetja za predela- 

vo in strojenje kož (125—10) in rudniki nekovinskih rudnin za mokre separacije 
I®) — po 4,60 dinarja. 

Način preračunavanja količine onesnažene vode in stopnje onesnaženosti v 
enote predpiše republiški sekretar za urbanizem. 

5. člen 

Občani, zavezanci davka iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
plačujejo narjnesto prispevka iz 2., 3. in 4. člena tega zakona vodni prispevek 
v višini 1,5 % od katastrskega dohodka negozdnih površin. 

Vodnega prispevka po prejšnjem odstavku ne plačujejo občani od kata- 
strskega dohodka zemljišč, ki so oproščena davka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti, in tudi od katastrskega dohodka zemljišč, za katera 
plačujejo odškodnino po določbah 1. do 3. točke drugega odstavka 87. člena 
temeljnega zakona o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13/65 in 50/68). Odškodnina 
pa ne more biti manjša od vodnega prispevka po določbah prvega odstavka 
tega člena. 

6. člen 

Vodni prispevek za pitno vodo plačujejo vsi potrošniki pitne vode (iz javnih 
vodooskrbnih naprav) za porabljeni m3 vode —. po 0,23 dinarja. 

Organizacije, ki oskrbujejo potrošnike s pitno vodo po prvem odstav- 
ku tega člena, opravljajo inkaso službo za vodni prispevek za pitno vodo. 

Vodnega prispevka za pitno vodo ne plačujejo zavezanci iz člena 2, 3, 4 
in 5 tega zakona. 

7. člen 

Vodni prispevek za naplavine se plačuje za odvzem peska, proda ali 
gramoza iz strug in z obrežij naravnih vodnih tokov, jezer, akumulacij in 
morja po 7,00 dinarjev od 1 m3 odvzetega peska, proda ali gramoza. 

8. člen 

Plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo so opro- 
ščene kmetijske organizacije združenega dela za opravljanje osnovnih kmetij- 
skih dejavnosti, in sicer: za poljedelsko, živinorejsko, sadjarsko in vinograd- 
niško osnovno proizvodnjo. 

9. člen 

Odmero in pobiranje vodnega prispevka po drugem odstavku 2. člena 
in po 5. členu tega zakona izvajajo občinske davčne službe po predpisih, ki 
veljajo za odmero in pobiranje davkov občanov. 
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10. člen 

Vodni prispevek je dohodek vodnega sklada in se plačuje na njegov žiro 
račun. 

11. člen 

Vodni prispevek se plačuje za čas od 1. januarja 1974 do 31. decembra 1974. 
Zavezanci iz 1. točke 3. člena zakona, ki ugotavljajo količino pri- 

dobljene električne energije oziroma količino izkoriščene ali uporabljene vode 
s tehnično merilno napravo, obračunavajo in plačujejo vodni prispevek mesečno 
za nazaj, in sicer najpozneje do 25. v mesecu. 

Zavezanci iz 1. odstavka 2. člena in zavezanci iz 2. točke 3. člena ter 
4. člena tega zakona plačujejo mesečno akontacijo za nazaj, in sicer do 25. v 
naslednjem mesecu. Mesečna akontacija znaša '/12 zneska, ki se dobi tako, 
da se na dosežen dohodek v letu 1973 in na količine v letu 1973 porabljene ali 
izkoriščene vode oziroma izpuščene onesnažene vode oziroma drugih snovi 
uporabi višina vodnega prispevka (tarifa), ki je predpisana s tem zakonom. 
Zavezancem, ki v letu 1973 niso bili dolžni plačevati vodnega prispevka, do- 
loči višino mesečne akontacije na podlagi njihove prijave zavod za vodno 
gospodarstvo SR Slovenije z odločbo. 

Zavezanci navedeni v tretjem odstavku tega člena priglasijo zavodu za 
vodno gospodarstvo SR Slovenije najpozneje do 15. marca 1975 višino dose- 
ženega dohodka, najpozneje do 31. januarja 1975 pa količino izkoriščene ah 
uporabljene vode oziroma izpuščene onesnažene vode ali snovi. Zavod za 
vodno gospodarstvo SR Slovenije izda odločbo o dokončni odmeri vodnega 
prispevka. 

Zavezanci iz 7. člena tega zakona plačujejo vodni prispevek za naplavino 
ob odvzemu peska, proda oziroma gramoza splošnim vodnim skupnostim, ki 
opravljajo inkaso službo za ta prispevek. 

Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba na republiški sekretariat za urbanizem; pritožba zoper odločbo ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

12. člen 

Izpolnjevanje obveznosti iz tega zakona nadzorujeta v obsegu svojih pri- 
stojnosti služba družbenega knjigovodstva in občinska davčna služba. 

13. člen 

Z denarno kaznijo od 10 000j— do 100 000.— dinarjev se kaznuje za pre- 
kršek organizacija združenega dela ali druga organizacija ali druga pravna ose- 
ba, ki ne vloži priglasitve v roku iz 11. člena tega zakona ah če poda lažno pri- 
javo. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 
500.— do 5000.— dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
ali druge organizacije ali druge pravne osebe. 

Posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo od 500.— do 5000.— dinarjev. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1974. 
39» 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 16. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX 
do XLII (Uiradni list SFRJ, št. 29/72) prenehajo z dnem, ki ga določi repu- 
bliški zakon, najpozneje pa 31. 12. 1971 določbe temeljnega zakona o vodah 
z izjemo določb, ki se nanašajo na medrepubliške odnose, tedaj tudi določbe, 
ki regulirajo financiranje vodnega gospodarstva. Materijo vodnega gospodar- 
stva je tako urediti z republiškim zakonom o vodah. 

S 13. členom ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV 
do Lil k ustavi SR Slovenije pa je bila veljavnost temeljnega zakona o vodah 
z vsemi spremembami, ki so bile uzakonjene v letih 1965 do 1970, podaljšana 
do izdaje republiškega zakona o vodah, ki je v pripravi. 

Z republiškim zakonom o vodah bo novo v skladu z ustavnimi amandmaji 
urejeno upravljanje z vodami prek samoupravnih interesnih skupnosti in 
skladno s tem tudi financiranje vodnogospodarske dejavnosti, ki je posebnega 
družbenega pomena. 

Ker mora financiranje vodnega gospodarstva potekati nemoteno, poleg 
tega pa so nastopile izredne potrebe v vodnem gospodarstvu — odpraviti je 
treba posledice škode po poplavah — se z zakonom o vodnem prispevku za 
leto 1973 ugotavljajo viri njegovega financiranja za redne in izredne potrebe. 

Za leto 1974 se predlaga vsebinsko v bistvu enak zakon o vodnem pri- 
spevku, kot je bil sprejet za leto 1973, le da se poveča stopnja vodnega prispev- 
ka iz dohodka od 6,5 % na 8 % in ostale osnove, od katerih se plačuje vodni 
prispevek, za ca. 15 %. Tako se s tem zakonom zagotavlja vodnemu skladu 
v letu 1974 tale dohodek: 

V mio din 

Vir financiranja 1973 1974 Povečanje v % 

Vodni prispevek dohodka 47 58 
Vodni prispevek od uporabljene in onesnažene 
vode 78 89 
Vodni prispevek od komunalnih dejavnosti za 
vodno oskrbo (plačan samo v drugi polovici 
leta 1973) 3 5 

Skupaj 128 152 18 

Sredstva v višini 151 milijonov din so v skladu s predvidevanji srednje- 
ročnega programa, deloma pa so v to kvoto vključena tudi sredstva, potrebna za 
odpravo škode po poplavah v letu 1973. 

Zaradi zaostajanja dohodkov vodnega sklada v preteklih treh letih je 
močno zaostala tudi realizacija srednjeročnega programa vodnega gospodarstva. 

Od skupno predvidenih 524 milijonov din je bilo realiziranih le 252 mili- 
jonov din, tako da je potrebno zagotoviti v naslednjih 2 letih še 272 milijonov 
dinarjev. 

V ta znesek je vsekakor potrebno vključiti tudi dodatnih 30 milijonov 
din za odpravo letošnje škode zaradi poplav. 
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Vodnogospodarske škode v letu 1973 sicer znašajo ca. 50 milijonov, od 
katerih lahko vodni sklad v okviru planiranih sredstev krije ca. 20 milijonov din. 

Po predlogu vodnega sklada bi morali za realizacijo srednjeročnega pro- 
grama zagotoviti vsaj 130 milijonov din, tako da je torej v predvidenih 152 
milijonih din upoštevana odprava škode le v višini 22 milijonov din. 

S tem zakonom predvideni dohodki zagotavljajo realizacijo srednjeročnega 
programa vodnega gospodarstva SRS le v finančnem obsegu, nikakor pa ne v 
fizičnem obsegu, ki glede na inflacijo močno zaostaja in bo do konca petletnega 
plana po oceni vodnega sklada zaostala za nadaljnjih 122 milijonov dinarjev. 

Ta zakon torej ne rešuje izpada fizičnega obsega realizacije srednjeročnega 
programa. 

MNENJE DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija, 
Lendava, Logatec, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Skofja Loka in Tolmin, ter 
delegata mesta Ljubljane so na svojem 40. zasedanju dne 14. 12. 1973 obrav- 
navah predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1974. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja de- 
legatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata pveritelja zapisnika, izvolje- 
na na zasedanju, to mnenje republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine 
SR Slovenije. 

Delegati občin niso imeli pripomb niti o načelih, na katerih temelji zakon, 
niti o konkretnih predlaganih rešitvah ter so v celoti podprli predlog zakona. 

St.: 420-29/73 
Ljubljana, 17. 12. 1973 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 26. decembra 1974 obravnaval predlog zakona o vodnem prispevku za leto 
1974, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da 
se obravnava po skrajšanem postopku. 

Potem ko so poslanci dobili odgovore na postavljena vprašanja v zvezi s 
kriteriji pri določanju nižjih in diferenciranih tarif za posamezne gospodarske 
panoge, ki jih določata druga odstavka 3. in 4. člena predloženega zakona, 
je bilo v načelni razpravi poudarjeno, da predlog zakona ne vsebuje rešitev, ki 
bi stimulirale potrošnike in onesnaževalce vode k večjim naporom za ohrani- 
tev in izboljšanje stanja pri vodnem režimu. Izraženo je bilo mnenje, da se 
lahko v zvezi s temi tarifami dobi vtis, da gre bolj za zagotovitev potrebnih 
sredstev in odpravljanje posledic zatečenega stanja, kot za napore in pol i ti ko. 
da k čistosti voda prispeva vsak v sorazmerju s tem, v kolikšni meri jo one- 
snažuje. V zveza s tem je bilo še posebej' opozorjeno na višino vodnega pri- 
spevka, odmerjenega na podlagi onesnažene vode, in nesorazmerja med podjetji 
za izdelovanje papirja, lesovine in celuloze ter pivovarn in mlekarn. Glede 
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prispevkov velikih onesnaževalcev voda, tako imenovano mokro industrijo, je 
bilo izraženo mnenje, da naj se izdela dolgoročnejši program postopnega zviše- 
vanja vodnega prispevka, ki bo spodbujal čimprejšnje uvajanje čistilnih na- 
prav in prispeval k realni oceni škode oziroma obveznosti, ki jo imajo te pa- 
noge do družbene skupnosti. 

V zvezi s čistilnimi napravami, ki jih morajo imeti novi objekti, je bilo 
ugotovljeno, da se veljavni zakon glede tega ne izvaja in da ni dovolj, če te 
naprave obravnavamo kot investicijski strošek, na podlagi katerega benefi- 
ciramo delovne organizacije pri plačilu prispevka, saj bi morah takšni objekti 
že vnaprej vedeti, kolikšna bremena v zvezi z vodnim prispevkom bodo imeli 
in kako se bo to odražalo pri kalkulacijah cen oziroma pri izračunavanju ren- 
tabilnosti za nove investicijske naložbe. 

Kljub takšnim načelnim stališčem in pripombam odbor v načelu soglaša 
s predlogom zakona in sprejema razloge, ki utemeljujejo potrebo po zviševanju 
prispevnih stopenj glede na lansko leto v višini okoli 15 %, ker meni, da mora 
financiranje vodnogospodarskih del potekati redno in nemoteno ter da se mora 
v skladu s sprejeto resolucijo zagotoviti vsaj finančni plan srednjeročnega 
programa vodnega gospodarstva. Zato odbor predlaga amandma, ki v bistvu 
omejuje veljavnost zakona o vodnem prispevku le na prvo četrtletje leta 1974, 
do takrat pa naj predlagatelj predloži nov zakon oziroma spremembo zakona, 
v katerem bodo uresničena načelna stališča, za katera se odbor že dalj časa 
prizadeva in ki so deloma razvidna tudi iz načelne razprave k predlogu tega 
zakona. 

Pri obravnavi zakonskega predloga v podrobnostih je odbor predlagal 
naslednji amandma: 

K 14. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se dopolni tako, da se v celoti glasi: 
»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1974 in velja do 31. marca 1974.« 

V skladu z načelno razpravo odbor meni, da je do 31. marca 1974 možno 
ponovno proučiti in razrešiti vprašanja, ki se nanašajo na znižane in diferen- 
cirane tarife za posamezne gospodarske panoge v 3. in 4. členu tega zakona. 
Odbor hkrati opozarja, da bo financiranje vodnogospodarskih del v skladu z 
osnutkom zakona o vodah, o katerem je skupščina že razpravljala, prešlo na 
sistem dogovarjanja in ne zakonskega določanja prispevkov; ker je po tem 
zakonu predvideno, da se že v letu 1974 oblikuje interesna skupnost vodnega 
gospodarstva, niso izključene možnosti, da se že med tem letom preide na 
družbeno dogovarjanje glede višine in oprostitve plačevanja tega prispevka. 
S sprejemom amandmaja, ki ga predlaga odbor, financiranje vodnogospodar- 
skih del nikakor ne bi bilo prizadeto, saj se prispevki plačujejo za leto nazaj 
in ne za leto naprej. 

Odbor se v celoti strinja z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije 
k predlogu tega zakona, in sicer k 10., 11. in 13. členu. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona o vodnem prispevku za 
leto 1974 skupaj s predloženim amandmajem. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Alojza Antončiča. 

Št.: 420-29/73 
Ljubljana, 26. 12. 1973 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. de 
cembra 1973 obravnavala predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1974, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri obravnavi predloga po členih pa je komisija sprejela naslednje amand- 

maje: 
K 10. členu : V prvi vrsti naj se za besedama »vodnega sklada« doda 

beseda »SR Slovenije«. 
Amandma je redakcijskega značaja. 
Kil. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se za besedo »prispevek« 

črta beseda »se« in vstavi besedilo »po tem zakonu se odmerja in«. 
Dopolnitev je potrebna zato, ker se na podlagi tega zakona odmerja vodni 

prispevek za leto 1974 in na podlagi take odmere plačuje v odmerjeni višini. 
K 13. č 1 e n u : V prvi vrsti prvega odstavka naj se številka »100 000« 

nadomesti s številko »50 000«. 
Amandma je potreben zato, ker je z zakonom o prekrških predpisana za 

prekršek organizacije združenega dela ali druge organizacije oziroma druge 
pravne osebe najvišja kazen 50 000 dinarjev, zato je treba višino kazni uskla- 
diti z zakonom o prekrških. 

St: 429-29/73 
Ljubljana, 24. 12. 1973 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 12. 
1973, št. 420-29/73. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 25. 12. 1973, št. 420- 
29/73. 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 

dejavnosti v letu 1974 

1. člen 

S tem zakonom se določajo viri za financiranje splošne porabe v družbeno- 
političnih skupnostih in skupne porabe v samoupravnih interesnih skupnostih na 
področju družbenih dejavnosti v letu 1974. 

2. člen 

Viri sredstev za financiranje splošne porabe v SR Sloveniji (republiški 
proračun) so: 

1. davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
2. davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja po posebni stopnji, 
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3. temeljni prometni davek, 
4. posebni republiški davek od prometa proizvodov, 
5. davek od tujih oseb, 
6. sodne takse, 
7. denarne kazni, 
8. dohodki upravnih organov in razni drugi dohodki. 

3. člen 
Viri sredstev za financiranje splošne porabe v občini (občinski proračun) so: 

1. davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
2. davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
3. davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, 
4. davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti, 
5. davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja intelektualnih 

storitev, 
6. davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, 
7. davek od skupnega dohodka občanov, 
8. občinski davek od prometa proizvodov in storitev, 
9. davek na promet nepremičnin, 

10. davek na dohodek premoženja, 
11. davek na dediščine in darila, 
12. davek od premoženja, 
13. davek na dobitke od iger na srečo, 
14. upravne takse, 
15. komunalne takse, 
16. sodne takse, 
17. denarne kazni, 
18. dohodki upravnih organov in razni drugi dohodki. 

4. člen 
S prispevki iz osebnega dohodka delavcev in s prispevki drugih občanov 

se financirajo dejavnosti naslednjih samoupravnih interesnih skupnosti: 
1. izobraževalne skupnosti, 
2. kulturne skupnosti, 
3. telesnokulturne skupnosti, 
4. skupnosti otroškega varstva, 
5. skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, 
6. skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
7. skupnosti za zaposlovanje. 

5. člen 

S prispevki iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela se financirajo 
dejavnosti naslednjih samoupravnih interesnih skupnosti: 

1. izobraževalna skupnost SR Slovenije in posebne izobraževalne skupnosti, 
2. raziskovalna skupnost, 
3. skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, 
4. skupnost zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
5. skupnosti za zaposlovanje. 
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6. člen 

Sredstva zza financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti iz 
4. in 5. člena tega zakona se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov, določenih 
s samoupravnimi sporazumi. 

7. člen 

Z uveljavitvijo financiranja dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
po virih, določenih s tem zakonom, prenehajo veljati določbe obstoječih pred- 
pisov, ki določajo vire financiranja posamezne samoupravne interesne skupnosti. 

8. člen 

Dejavnost skupnosti starostnega zavarovanja kmetov se financira s pri- 
spevki, ki jih plačujejo kmetje, zavarovanci, ter SR Slovenija in občine po 
posebnih predpisih. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije za leto 1974 
je predvidena dosledna izpeljava sistema davkov in prispevkov po načelih, 
določenih z ustavnimi amandmaji in predlogom za novo ustavo. To pomeni, 
da je potrebno sistemsko urediti uporabo posameznih virov dohodkov za finan- 
ciranje določenih oblik splošne in skupne porabe. 

Sedanji sistem, ki velja že nekaj let, lahko štejemo kot prehodno obliko 
urejanja tega vprašanja, ki pa jo je doseženi razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov že prerasel. Gre zlasti za to, da v sedanjem sistemu niso dosledno ločeni 
viri dohodkov in da ni urejena pravica delavcev, da v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori dolo- 
čajo višino stopenj prispevkov in s tem obseg financiranja posameznih oblik 
skupne porabe. V sedanjem sistemu namreč družbenopolitične skupnosti v vseh 
primerih, razen glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje, s svojimi predpisi določajo vrsto virov ter osnovo in višino stopenj. 

V SR Sloveniji smo že v letu 1973 v pomembnem obsegu prek družbenih 
dogovorov o omejitvi splošne in skupne porabe v vsebinskem pogledu uveljavili 
neposredno sporazumevanje in dogovarjanje, ki je brez dvoma kljub nekaterim 
slabostim pokazalo velike prednosti v usklajevanju različnih interesov in pri 
opredeljevanju obsega splošne in skupne porabe. 

Nadaljevanje te akcije pomeni začetno dogovarjanje v določanju obsega 
splošne in skupne porabe za leto 1974 tako na ravni republike kot tudi na 
ravni občin. Ta široko zasnovana družbena akcija, ki pomeni nadaljnji pomem- 
ben korak k uresničevanju z ustavo dolpčenih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, je v teku. 

Da bi se omogočila čim lažja realizacija samoupravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja pri določanju financiranja dejavnosti samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, se s tem predlogom 
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zakona opredeljujejo viri za financiranje teih dejavnosti v letu 1974. Določitev 
omenjenih virov naj bi veljala za leto 1974. V tem letu bodo namreč sprejeti 
sistemski zakoni za posamezne družbene dejavnosti, v katerih bodo opredeljena 
tudi osnovna načela o financiranju, prav tako pa bodo sprejeti družbeni dogo- 
vori in samoupravni sporazumi, ki bodo konkretno določili način financiranja 
teh dejavnosti. 

Namen tega zakona je, da bi skladno z družbenoekonomskimi odnosi, opre- 
deljenimi z ustavo, skladno z ekonomsko politiko, ki je odraz in ten ci j razvojne 
politike, in skladno s socialno politiko dosegli usklađeno obremenitev vseh 
nosilcev gospodarjenja z različnimi obveznostmi za financiranje splošne in 
skupne porabe. Pomembno pri tem je zagotavljanje naslednjega cilja: uveljav- 
ljanje produktivnega in racionalnega gospodarjenja ob hkratni uveljavitvi 
ustavnega načela, da tisti, ki v danih družbenih pogojih dosega večji učinek 
oziroma večji dohodek, tudi sorazmerno več prispeva za financiranje splošnih 
in skupnih potreb. 

Skladno z navedenimi izhodišči in skladno z načeli predloga za novo ustavo 
se s tem zakonom kot možen vir za financiranje določenih dejavnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti opredeljuje prispevek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. Ta ukrep pomeni nadaljevanje izvajanja politike 
v delitvi dela dohodka združenega dela za splošne in skupne potrebe, ki je 
bila začeta z uveljavitvijo sistema davka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. Zato bo imel ta ukrep podobne vplive na odnose v združenem 
delu, kot jih je imel zakon, ki je uvedel davek iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela. 

Tako se s predlagano rešitvijo na primer nadaljuje stroškovno razbreme- 
njevanje temeljnih organizacij1 združenega dela z močnejšim zagotavljanjem 
sredstev iz njihovega poslovnega rezultata odvisno od rezultatov gospodarjenja 
v republiki. S tem nastajajo za združeno delo bistveno ugodnejši pogoji gospo- 
darjenja. Z omenjeno rešitvijo se nadalje vpliva tudi na ustrezen prenos obvez- 
nosti z delovno intenzivnih panog na kapitalno intenzivne, kar bo imelo pozi- 
tivne učinke tudi v odnosih med posameznimi središči v republiki. 

S predloženim zakonom se opredeljujejo le viri financiranja samoupravnih 
interesnih skupnosti v letu 1974. Predlog zakona torej ne ureja celotnega sistema 
financiranja teh skupnosti, ker bo to v skladu z načeli ustave urejeno z druž- 
benimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. Tako bodo z navedenimi druž- 
benimi dogovori oziroma samoupravnimi sporazumi podrobneje urejena vpra- 
šanja o osnovi za plačevanje prispevka, o stopnjah prispevka in o drugih 
elementih, ki so pomembni za opredeljevanje takšnih obveznosti temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Pri določitvi virov za financiranje splošne porabe v letu 1974 ne gre za 
bistvene sistemske spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. V prvi 
vrsti gre za nekoliko drugačno razporeditev virov dohodkov med republiko in 
občino. Po predlogu zakona naj bi republika zadržala del dosedanjih virov 
dohodkov, nekatere vire pa naj bi prenesla na občine. Tako se na občine prenaša 
na primer davek od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti, del davka od kmetijstva, davek od avtorskih pravic in davek od 
premoženja. Občine bodo oblikovale svoja sredstva iz virov dohodkov, ki so 
jih imele že doslej, in iz virov dohodkov, ki se s tem zakonom prenašajo nanje. 
Obveznost plačevanja davkov po navedenih virih ter konkretna višina teh 
obveznosti (stopnje, osnove, olajšave, odbitne postavke in drugo) bosta določeni 
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s posebnimi zakoni oziroma predpisi občinskih skupščin. Ti zakoni in predpisi 
za leto 1974 pa bodo glede na določbe zakona o podaljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za leto 1974 (Uradni list SRS, št. 45/73) lahko sprejeti 
do- 31. marca 1974. 

V predlogu za določitev virov dohodkov občin sta glede na določbe predloga 
za novo ustavo vključena hkrati davek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja in davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Občine 
imajo ustavno podlago za uvedbo obeh vrst davkov. Pripominjamo pa, da se 
pri dosedanjih predlogih in izračunih predvideva možnost, da bi občine v letu 
1974 praviloma opustile davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
in da ne bi uvedle davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

V nadaljnjih razpravah z občinami bodo dane dokončne opredelitve tega 
vprašanja, kar bo vsebovano v družbenem dogovoru. 

Kot je že omenjeno, se s tem zakonom glede določitve virov za financiranje 
dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti v primerjavi z dosedanjo uredit- 
vijo uvaja pomembna novost, ki je v tem, da se določene dejavnosti na področju 
skupne porabe lahko financirajo s prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. Viri za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti so 
v predlogu zakona določeni tako, da se nekatere skupnosti financirajo s prispev- 
ki iz osebnega dohodka delavcev in s prispevki drugih občanov, nekatere 
skupnosti s prispevkom iz dohodka. temeljnih organizacij združenega dela, 
nekatere skupnosti pa iz obeh virov. Viri za financiranje posamezznih samo- 
upravnih interesnih skupnosti so v predlogu določeni glede na to, ali se s posa- 
mezno dejavnostjo neposredno zadovoljujejo potrebe in interesi občanov in gre 
torej za svobodno menjavo dela, ali pa se z določeno dejavnostjo zadovoljujejo 
potrebe združenega dela v temeljnih organizacijah združenega dela. Takšna 
ločitev virov je skladna z določbami dogovora republik in pokrajin o razme- 
jitvi virov sredstev za posamezne vrste porabe, ki je bil sklenjen v letu 1973. 

Ker samoupravni sporazumi in družbeni dogovori o financiranju samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti ob prehodu 
v leto 1974 še niso sklenjeni, je skupščina SR Slovenije s posebnim zakonom 
začasno uredila financiranje teh dejavnosti za prvo trimesečje 1974. Po zakonu 
o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na -področju druž- 
benih dejavnosti v prvem trimesečju 1974 (Uradni list SRS, št. 45/73) se pri- 
spevki za financiranje teh skupnosti do uveljavitve samoupravnih sporazumov, 
najdalj pa do 31. marca 1974, obračunavajo in plačujejo po osnovah in stopnjah, 
ki so veljale na dan 31. 12. 1973. Viri financiranja samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki se uvajajo s tem zakonom, bodo veljali za vse leto 1974. To pomeni, 
da bo treba po uveljavitvi samoupravnih sporazumov, ki bodo urejali finan- 
ciranje skupnosti po novih virih, do takrat izpolnjene obveznosti poračunati 
s prispevki, vplačanimi glede na nove vire. 

S prispevki iz osebnega dohodka delavcev in s prispevki drugih občanov 
naj bi se, kot kažejo doslej opravljene razprave, po ustreznih samoupravnih 
sporazumih, v skladu s tem zakonom, predvidoma financirale naslednje samo- 
upravne interesne skupnosti oziroma posamezne njihove dejavnosti: 

1. izobraževalne skupnosti — zlasti predšolsko in osnovnošolsko izobraže- 
vanje in druge dejavnosti, za katere je tako dogovorjeno v samoupravnih 
sporazumih; 
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2. kulturne skupnosti — celotna dejavnost temeljnih kulturnih skupnosti 
in kulturne skupnosti SR Slovenije; 

3. telesno-kulturne skupnosti — celotna dejavnost temeljnih telesno-kultur- 
nih skupnosti in telesno-kulturne skupnosti SR Slovenije; 

4. skupnosti otroškega varstva — celotna dejavnost — tako za otroški 
dodatek kot za neposredno otroško varstvo; 

5. skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije — 
za vse vrste osnovnega zavarovanja, razen valorizacije pokojnin (iz naslova 
minulega dela) ter izdatkov za rehabilitacijo invalidov in beneficirano delovno 
dobo, za kar bodo sredstva zagotovljena s prispevkom iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela; 

6. skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja — za vse 
oblike zdravstvenega varstva, razen za nesreče pri delu in poklicno obolenje, 
za določene investicije in za nekatere strokovne naloge, za kar bodo sredstva 
zagotovljena s prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela; 

7. skupnosti za zaposlovanje — za naloge, ki se nanašajo na socialno 
varnost delavcev. 

S prispevki iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela naj bi se, 
kot kažejo doslej opravljene razprave, po ustreznih samoupravnih sporazumih, 
v skladu s tem zakonom, predvidoma financirale naslednje samoupravne 
interesne skupnosti oziroma posamezne njihove dejavnosti: 

1. izobraževalna skupnost SR Slovenije in posebne izobraževalne skup- 
nosti — dejavnost visokega šolstva in poklicnega izobraževanja; 

2. raziskovalna skupnost — celotna dejavnost skupnosti; 
3. skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, valo- 

rizacija pokojnin (iz naslova minulega dela) ter izdatki za rehabilitacijo inva- 
lidov in beneficirano delovno dobo; 

4. skupnost zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja — za 
nesreče pri delu in poklicno obolenje, za določene investicije in za nekatere 
strokovne naloge (na primer znanstveno delo, strokovno-instrukcijski nadzor); 

5. skupnosti za zaposlovanje — priprave za zaposlovanje in stroški za 
organizacijo službe. 

V razpravi o osnutku zakona so bili dani nekateri dopolnilni predlogi, 
tako na primer, da naj bi se dejavnost kulturnih skupnosti financirala tudi 
s prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, dejavnost 
raziskovalne skupnosti pa tudi s prispevkom iz osebnega dohodka delavcev. 

Predlog za financiranje dejavnosti kulturnih skupnosti tudi s prispevkom 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela bi bilo težko sprejeti, saj gre 
pri tej dejavnosti za tipičen primer svobodne menjave dela in se del potreb 
krije tudi iz neposrednih plačil za storitve (vstopnina). Predlog za financiranje 
dejavnosti raziskovalne skupnosti tudi s prispevkom iz osebnega dohodka de- 
lavcev pa bi bil težko sprejemljiv zaradi tega, ker se ta dejavnost opravlja 
neposredno za potrebe združenega dela kot naročnika in uporabnika storitev 
in tu ni neposrednega odnosa med to dejavnostjo oziroma znanstvenimi insti- 
tucijami in občanom. 

S tem zakonom se določajo osnovni viri za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti, kar pa ne pomeni, da ni možno zajemanje določenih dodat- 
nih sredstev tudi iz drugih virov. Zato je v zakonu izrecno predvideno, da se 
lahko sredstva za financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
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zagotavljajo tudi iz drugih virov, ki so opredeljeni v samoupravnih sporazumih 
ustanoviteljev skupnosti in drugih zainteresiranih v skupnosti oziroma s spora- 
zumi z drugimi zainteresiranimi dejavniki, ki sicer niso ustanovitelji samo- 
upravne interesne skupnosti. 

S samoupravnimi sporazumi, ki bodo urejali financiranje dejavnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti po novih virih, bodo morali biti podrobno opre- 
deljeni kriteriji in merila za določanje prispevka (osnove, stopnje in drugo). 
Osnove za določanje prispevkov bodo lahko poenotene ali različne (na primer 
ostanek dohodka TOZD, poslovna sredstva in podobno). Prispevki, ki jih bodo 
plačevale TOZD, pa se bodo vselej plačevali iz dohodka, kar pomeni, da ne bodo 
sestavni del stroškov poslovanja. 

Med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, za katere se s tem zakonom 
določajo viri financiranja, je posebej omenjena skupnost starostnega zavaro- 
vanja kmetov, ker ima specifično obliko financiranja. Sredstva za to skupnost 
se namreč do polovice zagotavljajo s prispevki kmetov-zavarovancev, do polo- 
vice pa iz prispevkov občin in republike. Tak način financiranja skupnosti 
je po tem zakonu zadržan tudi za leto 1974. 

S tem zakonom se določajo viri financiranja samoupravnih interesnih 
skupnosti le na področju družbenih dejavnosti. Način združevanja oziroma za- 
gotavljanja sredstev za dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti na drugih 
področjih (na primer: energetika, prometna infrastruktura, vodno gospodarstvo, 
stanovanjsko gospodarstvo in podobno) bo urejen s posebnimi predpisi oziroma 
družbenimi dogovori ali samoupravnimi sporazumi. 

Ta zakon določa vire financiranja le za sedanje samoupravne interesne 
skupnosti. Če bo med letom ustanovljena nova samoupravna interesna skupnost 
na področju družbenih dejavnosti, bo treba ta zakon ustrezno dopolniti ali pa 
način financiranja take samoupravne interesne skupnosti urediti z aktom 
o njeni ustanovitvi. 

Po uveljavitvi novega sistema financiranja samoupravnih interesnih skup- 
nosti na podlagi virov, določenih s tem zakonom, bi predpisi, ki določajo dru- 
gačne vire financiranja posamezne samoupravne interesne skupnosti, prišli 
v nasprotje z novo ureditvijo. Da bi bilo to neskladje odpravljeno, je v predlogu 
zakona izrecno poudarjeno, da z uveljavitvijo novega načina financiranja, 
določenega v skladu s tem zakonom, prenehajo veljati določbe obstoječih pred- 
pisov, ki določajo vire financiranja posamezne samoupravne interesne skupnosti. 

Osnutek tega zakona je bil obravnavan v pristojnih zborih skupščine SR 
Slovenije na zadnjem zasedanju v letu 1973. Pripombe in mnenja izrečena 
v skupščinskih telesih ob razpravi o osnutku zakona (ki pa se ne nanašajo na 
bistvena vprašanja), so v predlogu zakona v pretežni meri upoštevana. 

Na podlagi virov, določenih s tem zakonom, bodo osnove, stopnje in druga 
vprašanja v zvezi s plačevanjem prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti urejena s samoupravnimi sporazumi. Za boljše razumevanje 
predlaganih sprememb v smislu stroškovne razbremenitve gospodarstva in 
povečanja obremenitve dohodka, ob upoštevanju različnih možnosti v dinamiki 
tega prehoda, je v prilogi v računskem modelu prikazana ocena teh vplivov 
na osnovi podatkov po zaključnih računih za leto 1972. Priprava takšnega 
računskega modela je bila izrecno zahtevana tudi v sklepu republiškega zbora 
ob obravnavanju osnutka tega zakona. Pri tem pa poudarjamo, da gre pri 
omenjenem modelu le za računsko predpostavko, ki ne more biti stvaren odraz 
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delovanja novega sistema v 1974. letu in v naslednjih letih, ker je treba upo- 
števati, da se vsa razmerja v delitvi dohodka oblikujejo z odločanjem delavcev 
v temeljnih organizacijah združenega dela in z njihovimi sporazumi z drugimi 
uporabniki tega dohodka. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. februarja 
1974 obravnaval predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti v letu 1974, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predstavnika izvršnega sveta sta na seji bila sekretar za finance tov. Jože 
Florjančič in sekretarka za prosveto in kulturo tov. Ela Ulrih. 

V načelni razpravi je bilo izraženo mnenje, da je zakon tak, da ne bi 
mogli reči, da gre le za začasni zakon, ki naj bi veljal le leto dni, pač pa, da je 
to pravi sistemski zakon, ker vključuje že nova ustavna določila. 

Kot kritika je bilo izrečeno mnenje, da je zakon preveč splošen, da pred- 
vsem le registrira vire sredstev za posamezne porabnike v okviru splošne in 
skupne porabe, obenem pa pušča odprte stvari, za katere bi bilo po mnenju 
odbora prav, da bi jih zakon preciziral. Predložene dopolnitve ne bi pomenile 
v ničemer kršenje samoupravnih pravic, pač pa predvsem jasnost in red 
v celotnem delovanju na tem področju. 

V razpravi po členih je bilo predlaganih precej amandmajev, ki jih pred- 
stavnik predlagatelja ni sprejel, odbor pa tudi ni vztrajal, da bi jih predlagal 
zboru kljub nasprotovanju predlagatelja zakona. 

V razpravi po členih so bila izražena naslednja stališča in mnenja: 
K naslovu : odbor je bil najprej mnenja, da je zakon sistemski in da 

je zato neprimerno, da se v naslovu in v 1. členu navaja, da velja le za leto 
1974. Zakon je toliko usklađen z ustavo, razen tega pa toliko splošen, da bi 
lahko ostal za daljše obdobje in da bi se po potrebi le dopolnjeval. Da je sistem- 
ski, dokazuje že predlagatelj s tem, ko je vključil v predlog zakona tudi občinski 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, čeprav le-ta za leto 
1974 ni predviden. Odbor ob nasprotovanju predlagatelja zakona ni vztrajal pri 
črtanju leta 1974. 

K 4. č 1 e n u : odbor je kritično ocenil dikcijo tega člena predvsem v pove- 
zavi s 5. členom, kajti več samoupravnih interesnih skupnosti je navedenih, 
da se financirajo tako na podlagi 4. člena iz prispevka iz osebnega dohodka, 
kakor tudi na podlagi 5. člena iz prispevka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Po mnenju odbora bi morali že zaradi planiranja v samih samoupravnih 
skupnostih, predvsem pa zaradi potrošnje sredstev po tem členu ter zaradi 
jasnosti v dogovarjanju in sporazumevanju s temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela navesti, katera dejavnost se financira s prispevki iz osebnega do- 
hodka TOZD. 

V odboru so bili predlagani v tem smislu naslednji amandmaji: 
— vi. točki naj se doda naslednje besedilo: »(za predšolsko in osnovno- 

šolsko izobraževanje)«; 
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— v 5. točki naj se doda v oklepaju naslednje besedilo: »(za vse vrste osnov- 
nega zavarovanja,, razen valorizacije pokojnin ter izdatkov za rehabilitacijo 
invalidov in beneficirano delovno dobo),«; 

— v 6. točki naj se doda v oklepaju naslednje besedilo: »(za vse oblike 
zdravstvenega varstva razen za nesreče pri delu in poklicno obolenje),«; 

— v 7. točki naj se doda: »(za socialno varnost delavcev),«.V zvezi s to točko 
je bilo postavljeno vprašanje, ali je smiselno, predvsem pa racionalno, da se 
razmeroma majhna sredstva za zaposlovanje formirajo iz dveh virov. Obenem 
je odbor ob tem ugotovil, da prav to dejstvo, da se tudi majhna sredstva zbirajo 
iz dveh virov, dokazuje in utemeljuje smotrnost opredelitve, kaj se financira 
iz enega in kaj iz drugega vira. 

—• Doda naj se točka 8 v naslednjem besedilu: »8. skupnosti za socialno 
varstvo.« To točko je odbor utemeljeval z 62. členom ustave, s katerim so pred- 
videne skupnosti socialnega skrbstva. 

Predstavnika predlagatelja zakona sta izpodbijala utemeljenost in smotrnost 
predlaganih amandmajev, češ da bi opredelitev, kaj vse se financira pri posa- 
meznih skupnostih iz prispevka iz osebnega dohodka, terjala obsežno dikcijo, 
sicer bi se lahko zgodilo, da bi kakšna dejavnost izpadla. Predvsem pa so bili 
amandmaji kritizirani, da predstavljajo omejevanje v samoupravnih pravicah 
in omejevanje samoupravnega sporazumevanja. Zato odbor pri predlaganih 
amandmajih ni vztrajal. 

Umaknjen je bil tudi amandma za novo 8. točko glede na utemeljitev 
predlagatelja, da skupnosti za socialno skrbstvo še nišo v vsem proučene, da 
so v pripravi in da je začetek njihovega delovanja predviden z letom 1975, 
zakon pa, da se nanaša samo na leto 1974. 

K 5. č 1 e n u : tudi k temu členu so bili zaradi jasnosti in preciznosti pred- 
lagani na seji odbora amandmaji, in sicer naslednji: 

— vi. točki redakcijski popravek »izobraževalna skupnost SR Slovenije«; 
— v 3. točki naj se doda naslednje besedilo: »(za valorizacijo pokojnin, za 

rehabilitacijo invalidov in beneficirano delovno dobo),«; 
— v 4. točki naj se doda besedilo: »(za nesreče pri delu in poklicno obolenje 

ter investicije),«; 
— v 5. točki naj se doda besedilo: »(za priprave za zaposlovanje in za 

organizacijo službe).«. 
Vsi navedeni amandmaji so bili umaknjeni iz istih razlogov, kot podobni 

amandmaji k 4. členu. 
K 5. členu je bil predlagan tudi amandma, da naj se vstavi nov drugi 

odstavek v naslednjem besedilu: »Prispevek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela se računa za isto osnovo kot davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela.« 

Po mnenju nekaterih članov odbora je ta odstavek nujen in v skladu z 
večkrat jasno izraženimi načeli, zlasti ob sprejemanju zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela, naj bo osnov za prispevke in davek 
čim manj. To je nujno zaradi primerljivosti, predvsem pa zaradi racionalnosti 
v poslovanju delovnih organizacij, ki so s številnimi predpisi močno obreme- 
njene z administrativnim delom:. Stroški administracije v naši družbi pomenijo 
znatno postavko v družbeni režiji. 

Predlog za amandma ni dobil potrebne večino v odboru. Predstavniki 
predlagatelja so nasprotovali, češ da bi morali upoštevati pri določanju osnov 
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za raziskovalno dejavnost na primer tudi to, koliko posamezna organizacija 
združenega dela že sama financira raziskovalno dejavnost. Tako določanje 
pa da bi bilo preveč splošno, ker ne bi prišle do izraza specifičnosti v zvezi 
z določanjem osnov za posamezne prispevne stopnje; 

— predlagan je bil tudi amandma, da se za 5. členom vstavi nov 5. a člen 
v naslednjem besedilu: 

»SR Slovenija, skupščine občin in samoupravne interesne skupnosti se 
lahko z družbenimi dogovori sporazumevajo, katere izmed možnih virov sred- 
stev bodo oziroma ne bodo uporabile v posameznih letih.« 

Predlagatelj amandmaja ga je utemeljeval s tem, da je za leto 1974 
več ali manj dogovorjeno, da občine ne bodo predpisale davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela, čeprav je v zakonu. To dokazuje, da 
je predlagani zakon sistemski, ne pa samo začasen, kot zagovarjata oba pred- 
stavnika predlagatelja. Predstavnika izvršnega sveta sta zavrnila amandma kot 
nepotreben, češ da se tudi brez tega člena lahko dogovarjajo. Amandma ni 
dobil podpore in odbor ga ne predlaga zboru. 

K 6. členu: na seji odbora sta bila predlagana dva amandmaja, da se 
za 6. členom vstavita dva nova člena, in sicer 6. a in 6. b v naslednjem besedilu: 

6. a člen: »Republiške samoupravne interesne skupnosti, ki nimajo svojih 
izvirnih dohodkov, se financirajo z združevanjem sredstev iz občinskih oziroma 
temeljnih samoupravnih skupnosti.« 

Po mnenju poslanca — predlagatelja je ta člen potreben zaradi jasnosti 
in ureditve vprašanja financiranja tistih samoupravnih interesnih skupnosti 
na republiški ravni, ki nimajo svojih izvirnih dohodkov, kot sta na primer 
kulturna skupnost SR Slovenije in telesnokulturna skupnost SR Slovenije. 
Logično je sicer financiranje s takim združevanjem, vendar to ni nikjer napi- 
sano in pri 60 temeljnih skupnostih prav lahko pride do odklonilnega stališča 
za skupno financiranje skupnosti na republiški ravni. Predlog na seji odbora 
ni dobil potrebne podpore in ga zato odbor ne predlaga kot svoj amandma; 

novi 6. b člen naj bi se glasil: »Za uresničevanje skupnih ciljev lahko samo- 
upravne interesne skupnosti iz občin združujejo sredstva v ustrezni republiški 
samoupravni interesni skupnosti. 

Republiške samoupravne interesne skupnosti lahko del svojih izvirnih 
dohodkov prenesejo na ustrezne občinske oziroma temeljne samoupravne inte- 
resne skupnosti za izvajanje nalog solidarnosti in uresničevanje skupnih ciljev 
v občinskih oziroma temeljnih interesnih skupnostih.« 

Po mnenju predlagatelja zakona je predlagani amandma nepotreben, ker 
tudi sicer, brez zakonskega določila, samoupravne interesne skupnosti lahko 
združujejo svoja sredstva. 

Amandma ni dobil potrebne podpore pri ostalih članih odbora in ga zato 
odbor ne predlaga republiškemu zboru. 

Tako kljub številnim predlaganim amandmajem na seji odbora odbor ne 
predlaga republiškemu zboru nobenega amandmaja in predlaga zboru, da 
sprejme zakon, kot je predložen. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

Št.: 400-50/74 
Ljubljana, 6. 2. 1974 



Priloge 625 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 4. 2. 1974, št. 400-50/74 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 400-50/74 

OSNUTEK 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev 
za skupno in splošno porabo v letu 1974 

Da bi prispevali k uveljavljanju ustavnih načel o združenem delu in k 
uresničevanju osnovnih ciljev, opredeljenih z resolucijo o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974, zlasti k: 

— usklajanju osebne, skupne in splošne porabe z družbenoekonomskimi 
cilji tako, da hitreje naraščajo sredstva za povečanje materialne osnove združe- 
nega dela skladno z razmerji, določenimi z resolucijo1; 

— zagotavljanju takega sistema usklajevalnega programiranja, organizi- 
ranja in spremljanja nalog družbenih dejavnosti, ki bo zagotavljal odločanje 
delovnih ljudi kot neposrednih nosilcev družbenega interesa o obsegu in kvali- 
teti tega dela ter o njegovem financiranju; 

— takemu programiranju nalog družbenih dejavnosti in splošne porabe, 
ki bo omogočalo porast družbenega standarda, zlasti pri tistih nalogah, ki v 
največji meri prispevajo k odpravljanju vzrokov neupravičenega socialnega 
razlikovanja; 

— prioriteti tistih nalog, ki so opredeljene z zakoni, in tistih, ki posebej 
vplivajo na rast produktivnosti dela; 

— zagotavljanju neposredne menjave dela v okviru samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in uresničevanju enakopravnega družbenega položaja delavcev 
na vseh področjih; 

—• uresničevanje pravic iz dela na osnovi vrednotenja minulega in živega 
dela; 

— intenziviranju in racionalizaciji dela na področju družbenih dejavnosti 
in uprave posebej z določanjem obsega vsake dejavnosti, njene usmerjenosti 
v zadovoljevanje skupno ugotovljenih najbolj perečih interesov družbe ter 
njenega razvoja; dalje s povečanjem skrbi organizaciji dela, delovni disciplini 
ter varčevanju; 

— usklajanju programov in možnosti za delo znotraj interesnih skupnosti 
in med njimi ter posebej znotraj občin, regij in republik; 

— združevanju nalog in sredstev za njihovo uresničevanje v okviru regij 
in republike; 

— zagotavljanju vzajemnosti in solidarnosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih, občinah, regijah in republiki z oblikovanjem programov in kri- 
terijev za solidarnostne ukrepe ter združevanjem sredstev zanje; 

— uresničevanju samoupravne politike in nalog družbenopolitičnih skup- 
nosti; 

—• krepitvi rezervnih sredstev samoupravnih interesnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih skupnosti; 
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— razvijanju sistema javnosti dela samoupravnih in družbenopolitičnih 
skupnosti, ki naj omogoči delovnim ljudem celovit vpogled v izvajanje pro- 
gramov in porabo sredstev; 

— razvijanju odgovornih in smotrno organiziranih strokovnih služb; 
— razvijanju novega sistema financiranja in usklajevanju obsega in nalog 

splošne in skupne porabe s cilji resolucije; 

sklenejo 

v skladu z 2. točko XXX. amandmaja k ustavi SR Slovenije: 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije, 
Socialistična zveza delovnega ljudstva, 
Zveza sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica SR Slovenije, 
Skupnost slovenskih občin v skladu s pooblastili občinskih skupščin, 
Občinske skupščine v SR Sloveniji in skupščina mesta Ljubljane, 
Izobraževalna skupnost SR Slovenije skupaj s posebnimi izobraževalnimi 

skupnostmi, 
Raziskovalna skupnost Slovenije, 
Skupnost za zaposlovanje SR Slovenije, 
Kulturna skupnost Slovenije, 
Telesnokulturna skupnost SR Slovenije, 
Začasna zveza skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 

vanja SR Slovenije, 
Republiška skupnost otroškega varstva, 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev 

za skupno in splošno porabo v letu 1974 

1. člen 
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo pri urejanju novega si- 

stema programiranja dela in oblikovanja sredstev za skupno in splošno porabo 
v letu 1974, ob uresničevanju ustavnih načel o združenem delu in resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1974 (v nadaljnjem besedilu: resolucija), delovali v skladu s tem druž- 
benim dogovorom; pri tem ima izvršni svet skupščine SR Slovenije vlogo 
pobudnika celotne akcije, njenega spremljanja, izvajanja in usklajevanja. 

2. člen 
Da bi uveljavili neposredno odločanje delovnih ljudi v temeljnih in v drugih 

organizacijah združenega dela ter v delovnih skupnostih in krajevnih skup- 
nostih, ter delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom, 
ter da bi jim omogočili v okviru samoupravnih interesnih skupnosti svobodno 
menjavo dela ter združevanje sredstev zaradi uresničevanja skupnih interesov 
na načelih solidarnosti, se samoupravne interesne skupnosti zavezujejo, da bodo 
izvedle postopek za sklepanje samoupravnih sporazumov o programih in zdru- 
ževanju sredstev in združevanju sredstev za njihovo uresničevanje. 
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3. člen 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega člena obsega zlasti: 
— program interesne skupnosti in njegovo ovrednotenje; 
— vire za združevanje sredstev za izvajanje sprejetih programov samo- 

upravnih interesnih skupnosti; 
— obseg sredstev glede na opredeljene vire, osnove in merila, po katerih 

bodo delavci in drugi delovni ljudje združevali sredstva za posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti; 

— ukrepe za usklajanje možnosti zadovoljevanja osnovnih družbenih potreb 
na posameznih območjih; 

— rok, v katerem bodo samoupravne interesne skupnosti v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom sprejele morebiti potrebne izvedbene akte za združe- 
vanje sredstev; 

— ukrepe za zagotovitev izvrševanja samoupravnega sporazuma in organe, 
ki bodo opravljali nadzorstvo nad izvajanjem samoupravnih sporazumov in v 
trimesečnih rokih obveščali delovne ljudi o uresničevanju teh sporazumov; 

— arbitražo za odločanje o sporih, ki bi nastali med udeleženci samouprav- 
nega sporazuma; 

— sankcije za kršitelje samoupravnega sporazuma; 
— določbe o veljavnosti samoupravnega sporazuma. 

4. člen 

V postopku samoupravnega sporazumevanja je treba predvsem uskladiti 
stališča udeležencev do predlaganega programa interesne skupnosti in osnovno 
politiko izvrševanja programa ter zagotoviti izvrševanje ciljev, opredeljenih 
v resoluciji. 

V postopku samoupravnega sporazumevanja je treba zagotoviti zlasti: 
— informiranje delovnih ljudi in drugih občanov o predlogih programov 

samoupravnih interesnih skupnosti: 
— javno razpravo o predlogu programov in samoupravnih sporazumov; 
— sočasno usklajanje osebne, skupne in splošne porabe v organizacijah 

iz 1. člena tega dogovora; 
— usklajanje skupne in splošne porabe v okviru družbenopolitičnih skup- 

nosti. 
5. člen 

Organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva se bodo zavzemale: 
— za hitrejše ustavno konstituiranje samoupravnih interesnih skupnosti, 

tako da bodo v njih resnično zastopani delovni ljudje iz temeljnih organizacij 
združenega dela in krajevne skupnosti kot tudi delovni ljudje, ki opravljajo 
družbene dejavnosti; 

— da bodo samoupravne interesne skupnosti pripravile programe, ki bodo 
vsebovali naloge temeljnih, regionalnih in republiških skupnosti; 

— da bodo samoupravne interesne skupnosti pravočasno zagotovile javno 
razpravo o svojih programih in da bodo njihovi predstavniki celovito informirali 
delovne ljudi na zborih v temeljnih organizacijah združenega dela in krajev- 
nih skupnostih; 

— za udeležbo na zborih delovnih ljudi in za izvolitev delegatov za podpis 
samoupravnih sporazumov tako v organizacijah združenega dela kot v okviru 
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krajevnih skupnosti za tiste občane, ki niso združeni v organizacijah združe- 
nega dela. 

Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva bo spremljala 
uresničevanje začrtane družbenoekonomske politike za leto 1974 in izvajanje 
tega družbenega dogovora. 

6. člen ■ 

Sindikati si bodo v procesu družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja prizadevali za take odločitve, ki bodo omogočale usklađeno 
rast družbenega standarda delavcev in njihovih družin, uravnavanje socialnih 
razlik ter enakopraven položaj delavcev v združenem delu na podlagi rezul- 
tatov dela. Sindikati v občinah bodo politični organizator množične udeležbe 
delavcev v samoupravnem sporazumevanju; skrbeli bodo, da se bo izvajalo 
sprotno informiranje delavcev o izvrševanju dogovorjenih programov in odlo- 
čitev. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo spremljal izvrševanje 
družbenega dogovora o skupni in splošni porabi v republiki. 

7. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije bo spremljala uresničevanje resolucije 
ter proučevala in pospeševala zlasti pogoje in možnosti družbene reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva ob danih gibanjih družbene reprodukcije, dohodka 
in osebnih dohodkov, kakor tudi izvrševanje programov republiških samo- 
upravnih interesnih skupnosti glede na potrebe družbenega dela v gospodar- 
stvu. Sopodpisnice bo zbornica seznanjala s svojimi ugotovitvami ter dajala 
ustrezne predloge. 

8. člen 

Skupnost slovenskih občin je oblika samoupravnega povezovanja in organi- 
ziranja občin v SR Sloveniji. S svojimi stališči, predlogi in mnenji bo skupnost 
v okviru svojih statutarnih pristojnosti sodelovala in pomagala opravljati naloge 
za sklenitev in za realizacijo družbenega dogovora o osnovah programiranja 
nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974. Glede 
tega bo sodelovala s skupščinami občin in z organi ter organizacijami v SR 
Sloveniji, ki so pooblaščene za sklenitev tega dogovora. 

9. člen 

Občinske skupščine se zavezujejo, da bodo izvedle postopek za sklenitev 
družbenega dogovora na ravni občine in pri tem skupaj z vsemi podpisniki 
usklajale osebno, splošno in skupno porabo. 

10. člen 

Osnova za uresničevanje potreb in interesov delovnih ljudi na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti je program samoupravne interesne skupnosti, 
ki obsega zlasti: 

— temeljne naloge interesne skupnosti s posebno opredelitvijo prednostnih 
in tistih nalog, ki bodo zagotavljale pokrivanje družbenih potreb in nenehen 
razvoj ter kvaliteto na posameznem področju; 
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— smotrno organizacijo in delitev dela; 
— načela, program in ukrepe za uresničevanje vzajemnosti in solidarnosti 

v okviru samoupravnih interesnih skupnosti na območju SR Slovenije. 

11. člen 

V samoupravnem sporazumevanju je treba nameniti sredstva iz skladov 
temeljnih organizacij združenega dela za tiste naloge, ki neposredno prispevajo 
k povečanju produktivnosti dela, k izboljšanju proizvodnih postoppkov in uva- 
janju novih ter k večji strokovni in delovni usposobljenosti delavcev temeljnih 
organizacij združenega dela. 

12.člen 

Samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti si bodo 
prizadevale za združevanje in racionalno uporabo sredstev, ki jih delavci v 
združenem delu zagotavljajo za uresničevanje investicijskih programov druž- 
benih dejavnosti v skladu s cilji resolucije. 

Prednost pri investicijah je treba zagotoviti povečanju zmogljivosti stro- 
kovnih šol in domov, izgradnji zdravstvenih objektov v skladu z zakonom, 
sklenjenimi družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, zmogljivostmi 
za policentrični razvoj kulture in telesne kulture ter povečanju zmogljivosti 
za dnevno varstvo otrok zaposlenih staršev. 

Pri razvojnih naporih je treba posvetiti posebno skrb manj razvitim ob- 
močjem. 

13. člen 

Samoupravne interesne skupnosti, udeleženke tega dogovora, bodo kot no- 
silke usklajevalnega solidarnostnega programa na ravni SR Slovenije v sodelo- 
vanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na ravni občin in regije po- 
skrbele za uskladitev programa in dela na posameznih področjih in za njihovo 
povezanost v regiji in republiki, da bi tako zagotovili celovito in racionalno 
pokrivanje družbenih potreb ter dogovorjeno raven posameznih dejavnosti 
na območju SR Slovenije po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

14. člen 

Za uresničevanje svobodne menjave dela in na tej osnovi enakopravnega 
družbenoekonomskega položaja delavcev na področju družbenih dejavnosti bodo 
udeleženci sporazumevanja pri določanju cene za obseg in kvaliteto opravljenega 
dela v skladu-s sprejetimi normativi in standardi pri vrednotenju upoštevali 
zlasti: 

— potrebna sredstva za osebne dohodke in za skupno porabo veljavnih 
samoupravnih sporazumih in delovnih normativih; 

— materialne in druge stroške po dogovorjenih normativih; 
— amortizacijo najmanj v višini zakonskih obveznosti; 
— veljavne zakonske in samoupravno sprejete in pogodbene obveznosti; 
—■ druga sporazumno določena merila. 
Pri vrednotenju programov bodo udeleženci v največji možni meri spod- 

bujali intenziviranje in strokovni napredek dela. V samoupravnem sporazumu 
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je treba rešiti tudi vprašanje rizikov, do katerih lahko pride zaradi nepredvi- 
denega povečanja cen materiala in storitev. 

Za uresničevanje pravic iz minulega dela bodo udeleženci družbenega do- 
govora upoštevali z zakonom zagotovljene pravice ter si prizadevali za ohranja- 
nje realne vrednosti prejemkov v odvisnosti od materialnih možnosti in za 
varstvo oseb z najnižjimi prejemki. 

15. člen 

V letu 1974 je treba ohraniti dogovorjeno usklađeno razmerje med oseb- 
nimi dohodki zaposlenih v družbenih in drugih dejavnostih ter osebnimi do: 
hodki zaposlenih v gospodarstvu. 

16. člen 

Višina splošne porabe za posamezno občino se opredeli v posebnem druž- 
benem dogovoru, ki ga v okviru skupnosti slovenskih občin sprejmejo vse 
občine. Pri določitvi povečanja se upoštevajo različne obveznosti posameznih 
občin, razlika v ravni splošne porabe na prebivalca v občinah ter predvideno 
povečanje družbenega proizvoda v posamezni občini. V tem družbenem dogovoru 
se tudi določijo kriteriji, program in ukrepi za zagotavljanje solidarnosti med 
občinami. 

17. člen 

Prenosi nalog med posameznimi nosilci dogovarjanja se upoštevajo pri 
določanju obsega programa oziroma ravni dogovorjene porabe pri itistem 
nosilcu, ki bo zagotavljal sredstva za izpeljavo na novo prevzete naloge v letu 
1974. Ti prenosi se upoštevajo tudi pri določanju obsega porabe za leto 1973. 
Podatki o obsegu prenesenih nalog ter o potrebnih sredstvih morajo biti 
usklađeni med zainteresiranimi nosilci. 

18. člen 

Udeleženci se obvezujejo, da bodo na podlagi ugotovitev in ocene gospo- 
darskih gibanj ter družbenega proizvoda ter porabe sprejeli po preteku prvega 
polletja in ob naslednjem trimesečju ustrezne ukrepe za uskladitev teh gibanj, 
če bodo odstopale od predvidenih. 

19. člen 

Za redno mesečno oziroma trimesečno spremljanje gibanj, oblikovanje in 
razporeditev dohodkov in samoupravnih interesnih skupnosti se uporabijo po- 
datki iz družbenih računov, ki jih po zveznih predpisih vodijo uporabniki 
družbenih sredstev in SDK, ter podatki, ki jih bodo po enotno dogovorjeni 
metodologiji zagotavljale strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti. 

Po preteku polletja in tretjega četrtletja 1974 bo zavod SR Slovenije za 
planiranje v sodelovanju s strokovnimi službami družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti izdelal analizo o usklajenosti gibanj 
splošne in skupne porabe v skladu z družbenim dogovorom. 

Na podlagi ugotovitev iz analize ter podatkov zavoda SRS za statistiko 
in zavoda za cene bo odbor iz 26. člena predlagal podpisnikom družbenega 
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dogovora ukrepe za uskladitev splošne in skupne porabe s tekočimi gibanji 
v gospodarstvu. 

20. člen 

Ce dohodki posamezne družbenopolitične skupnosti presežejo raven porabe, 
opredeljeno s tem dogovorom, se presežna sredstva izločijo na posebne račune 
in se vštevajo v sredstva proračunov za naslednje leto. 

21. člen 

Če kljub usklajevanju po 18. členu tega dogovora presežejo dohodki posa- 
mezne samoupravne interesne skupnosti potrebna sredstva za izvedbo dogovor- 
jenega programa, se v letu 1974 ne morejo uporabiti. O njihovi porabi se odloča 
ob sprejemanju programa za naslednje leto. 

22. člen 

Za vse samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti 
veljajo enaka družbenoekonomska izhodišča za financiranje porabe v letu 1974. 
Zato se v letu 1974 zagotovijo tudi sredstva, potrebna za kritje primanjkljaja 
v zvezi z realizacijo družbenega dogovora leta 1973, ko gre za določbe o zago- 
tovitvi sredstev za osebne dohodke delavcev v družbenih dejavnostih in v 
upravnih organih, in sicer po stanju 31. 12. 1973. 

23. člen 

Zavod SRS za planiranje, zavod SRS za statistiko, republiški sekretariat 
za finance in služba družbenega knjigovodstva izdelajo v sodelovanju s podpis- 
niki metodologijo', ki bo omogočila sistematično spremljanje in pravočasno 
objavljanje potrebnih podatkov za uresničevanje naloge iz 19. člena. 

24. člen 

Udeleženci tega dogovora si bodo prizadevali, da bodo občinski družbeni 
dogovori in republiški družbeni dogovor usklađeni med seboj. 

25. člen 

Ustanovi se odbor, v katerega imenuje vsak udeleženec tega dogovora po 
enega delegata, za občinske skupščine pa imenuje delegata skupnost slovenskih 
občin. 

Ta odbor spremlja izvajanje dogovora, opozarja na neskladja, daje razlago 
posameznih določb dogovora ter predlaga podpisnikom ukrepe za njegovo 
uresničevanje. 

26. člen 

Ta družbeni dogovor velja za podpisnike, ki ga podpišejo in se objavi 
v Uradnem listu SRS najpozneje do 1. marca 1974. 
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OBRAZLOŽITEV 

Med ukrepi za uresničevanje ustavnih načel in ciljev, opredeljenih v reso- 
luciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1974, je izvršni svet že v septembru 1975 sprožli akcijo za pro- 
gramiranje dela in zasnovo financiranja družbenih dejavnosti in uprave v letu 
1974. Vanjo so se vključile interesne skupnosti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja, znanosti, zaposlovanja, kulture, telesne vzgoje, zdravstva in socialnega 
varstva, otroškega varstva in pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter uprava. 
Kot nosilci so se pridružili SZDL, Zveza sindikatov, gospodarska zbornica in 
občinske skupščine ter skupnost slovenskih občin z usklajevalno vlogo med 
njimi. 

V petmesečnem obdobju je bilo opravljeno zlasti naslednje delo: 

— izdelani so bili osnutki okvirnih programov dela z opredelitvijo priori- 
tetnih nalog v letu 1974 za vse družbene dejavnosti; 

— dosežena sta bila uskladitev teh okvirnih programov med posameznimi 
področji družbenih dejavnosti in dogovor za skupno reševanje nekaterih nalog; 

— pripravljena je bila ocena obveznosti in njihovega kritja ter račun po- 
trebnih prispevnih stopenj za leto 1974; 

— usklađeni programi so bili objavljeni v 2000 izvodih in posredovani 
vsem občinskim skupščinam, republiškim in občinskim družbenopolitičnim orga- 
nizacijam, poslancem skupščine SR Slovenije, republiškim in temeljnim samo- 
upravnim interesnim skupnostim s področja družbenih dejavnosti in gospo- 
darski zbornici; 

— skupaj z vsemi nosilci so bili izpeljani regionalni posveti za predstav- 
nike občinskih skupščin, SZDL, sindikatov, gospodarstva in temeljnih oz. 
regionalnih samoupravnih interesnih skupnosti v Ljubljani, Kranju, Celju, 
Mariboru, Novem mestu in Postojni; na teh posvetih je bilo skupaj 1085 
udeležencev; 

— vse samoupravne interesne skupnosti so začele akcijo za usklajanje 
dela znotraj posameznih interesnih področij od temeljnih do republiške skup- 
nosti, analogno poteka usklajanje na področju uprave; za reševanje perečih 
problemov med to akcijo organizirajo vse republiške interesne skupnosti redne 
tedenske usklajevalne sestanke, za področje uprave in drugih proračunskih 
obveznosti na republiški sekretariat za finance; 

— v okviru izvršnega sveta so redno tedensko organizirani usklajevalni 
sestanki koordinacijske komisije za vsa področja dejavnosti in območja Slo- 
venije. 

Organizirano informativno in usklajevalno delo, ki obsega doslej na 
republiškem nivoju 17 delovnih sej koordinacijske komisije, bo potekalo do 
konca akcije. 

Prav tako vodijo posebne koordinirane politične akcije do baze tudi drugi 
nosilci, zlasti SZDL, sindikati in gospodarska zbornica; 

— na nivoju republike vodi akcijo republiški koordinacijski štab, na 
nivoju občin pa podobno organizirani občinski štabi; 
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— v usklajevalnem delu je bil pripravljen osnutek družbenega dogovora 
o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno 
porabo v letu 1974, za pomoč občinskim štabom pa teze za občinski družbeni 
dogovor. 

Osnova za predloženi družbeni dogovor o osnovah programiranja nalog in 
o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 je resolucija 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1974. Ta opredeljuje cilje na posameznem področju dejavnosti, priori- 
tetne naloge in globalne materialne okvire ter sorazmerja za osebno, skupno 
in splošno porabo. To so obveznosti, opredeljene s tem skupščinskim dokumen- 
tom, ki jih je treba uresničiti tudi v okviru družbenega dogovora o osnovah 
programiranja nalog in o oblikovanju sredstev ta. skupno in splošno porabo 
v letu 1974. 

Zato so v uvodnem delu družbenega dogovora posebej poudarjeni osnovni 
cilji iz resolucije zlasti obveznost zaostajanja porabe za rastjo družbenega pro- 
izvoda in s tem večanje materialne osnove združenega dela, usklađenost dela 
na posameznem področju družbenih dejavnosti in med njimi, prioriteta nalog 
za večanje produktivnosti, prednost rasti družbenega standarda pred oseb- 
nim, odpravljanje vzrokov neupravičenega socialnega razlikovanja, intenzivira- 
nje in racionalizacija dela, zagotavljanje vzajemnosti in solidarnosti ter javnosti 
dela in vrsta drugih. 

Zasnova dela na področju skupne in splošne porabe v letu 1974, ki je 
opredeljena v osnutku družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in 
o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974, obvezuje vse 
nosilce skupne in splošne porabe koordinirani samoupravni postopek pri pro- 
gramiranju in financiranju teh dejavnosti. Postopek sporazumevanja in dogo- 
varjanja mora biti izpeljan v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in v krajevnih skupnostih. 

Usklajevalni proces med posameznimi področji dejavnosti naj bi bil iz- 
peljan na nivoju občin z občinskimi in na nivoju republike z republiškim 
dogovorom o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno 
in splošno porabo v letu 1974, znotraj posameznih področij dela pa s sporazumi 
od temeljnih do republiških interesnih skupnosti. V teh je treba opredeliti 
zlasti skupne naloge in ukrepe za zagotavljanje vzajemnosti in solidarnosti. 

Osnutek družbenega dogovora obvezuje podpisnike v posebnem členu 
tudi za jasno opredelitev prioritetnih nalog, posebej tistih, ki lahko bistveno 
prispevajo k povečanju produktivnosti dela in odpravljanju vzrokov neupra- 
vičene socialne diferenciacije ter k racionalni in učinkoviti organizaciji dela. 

S posebnimi določili so opredeljeni kriteriji za vrednotenje posameznih 
nalog ter za usklajevanje gibanj skupne in splošne porabe z gospodarskimi 
gibanji. 

Osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o obliko- 
vanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 predvideva redno 
spremljanje opravljenega dela in financiranja, javnost podatkov in posege v 
primeru odstopanja gibanj od dogovorjenih okvirov in ciljev. 
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V skladu s predlaganimi roki naj bi bil do 15. 2. 1974 osnutek na osnovi 
navedenih razprav in akcij preoblikovan v predlog družbenega dogovora, ki naj 
bi bil v drugi polovici februarja podpisan. 

Vzporedno z navedeno samoupravnoi in usklajevalno akcijo bodo tekla tudi 
vsa analitična spremljanja sporazumevanja in dogovarjanja, da bi tako lahko 
sproti ugotovili izvajanje politike resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 v praksi. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. februarja 
1974 obravnaval osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog 
in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je prišlo do izraza razočaranje nad predloženim druž- 
benim dogovorom, ker le-ta, kakršen je, ne predstavlja nikakršnega napredka 
v procesu družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja. V bistvu 
ponavlja že znana izhodišča, ponavlja nekatera določlia iz resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1974. Pri tem ponavljanju pa so celo izpuščena bistvena določila o ravnanju 
vseh dejavnikov in o osnovnih okvirih za leto 1974. 

Po mnenju odbora družbeni dogovor ne prinaša takega napredka v akciji 
dogovarjanja in sporazumevanja, kakor je bilo to zamišljeno. Ne predstavlja 
nikakršnega prevzemanja odgovornosti za uspeh celotne akcije. Izvršni svet 
je le pobudnik vsega, ostali dejavniki izven samoupravnih skupnosti spremlja- 
jo celoten potek, se zavzemajo za množičnost in za pripravo programov, za 
javno informacijo itd.; kdo pa je v celotni akciji odgovoren za izvedbo? 

Akcija teče že več kot dva meseca, vendar je po besedah poslancev s 
terena sklepanje sporazumov še daleč od končne faze. Bistven problem je v tem, 
da so sicer izdelani obsežni programi po samoupravnih interesnih skupnostih, 
ki pa pomenijo v absolutnih številkah 40, 50 celo 60'% več, kakor je znašala po- 
raba v letu 1973. Nikogar ni, ki bi ta nesorazmerja uskladil tako z resolucijo 
kakor tudi medsebojno. Po organizacijah združenega dela so bili akcijski se- 
stanki in zbori delavcev, vendar nikjer dokončni. Na seji odbora ni nihče 
mogel povedati, ali je po dveh mesecih celotne akcije, ki bi morala iti že h 
koncu, sploh kakšna organizacija združenega dela v Sloveniji, kateri bi bilo 
znano-, koliko naj bi skupaj prispevala, tako iz osebnega dohodka kakor iz do- 
hodka, za financiranje splošne in skupne porabe. 

Predstavnik izvršnega sveta tov. Ela Ulrih je pojasnila, da se izvršni 
svet zaveda problemov in težav, da budno spremlja dogajanje na terenu in 
da so prav v teh dneh predvideni ponovni sestanki po posameznih območjih 
po celi Sloveniji. Na kritiko odbora je v odgovoru predstavnika izvršnega 
sveta bilo tudi navedeno, da sploh niso imeli intencije, da bi v tej fazi v 
družbenem dogovoru dali tudi osnovna razmerja za usmeritev samoupravnega 
sporazumevanja, ampak obratno, samoupravni sporazumi v bazi naj bodo pri- 
marni, da bo s tem zagotovljena polna svoboda v samoupravnem odločanju v 
bazi. Po mnenju izvršnega sveta bi vnašanje razmerij v družbeni dogovor 
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predstavljajo določeno oviro v svobodnem izražanju stališč in za samo od- 
ločanje v temeljnih organizacijah združenega dela, na koncu akcije pa bi celoto 
strnili v družbeni dogovor, ki bi ga tudi podpisali. 

V obsežni razpravi na seji odbora so bila izražena številna mnenja in 
stališča k osnutku družbenega dogovora: 

— družbeni dogovor, kakršen je v osnutku, ne pomeni prispevka k -pospe- 
ševanju in čim hitrejšemu sklepanju samoupravnih sporazumov v sedanji fazi; 

— po dveh mesecih konkretnih akcij smo še daleč od uspešnega zaključe- 
vanja celotne akcije samoupravnega sporazumevanja in odbor izraža bojazen, 
da bo to možno storiti v predvidenem skrajnem roku, to je do konca marca 
leta 1973; 

— stanje na terenu terja intervencijsko ukrepanje, predvsem podporo za 
orientacijo in usklajevanje v okviru samoupravnih interesnih skupnosti samih 
in za neposredno sporazumevanje s temeljnimi organizacijami združenega 
dela; 

—■ odbor opozarja na veliko politično odgovornost vseh akterjev, predvsem 
podpisnikov družbenega dogovora, za uspešnost celotne akcije; 

— nikakor ne bi smeli dopustiti, da bi morali z zakoni razrešiti celotno 
zadevo, ker samoupravno sporazumevanje ne bi bilo v roku izvršeno ah pa 
zato, ker bi bistveno odstopali od resolucijskih izhodišč. Kdo bo nosil celotno 
politično odgovornost? 

— kolikor je odboru znano, samoupravne interesne skupnosti niti ma re- 
publiški ravni niti na občinskih ravneh sploh še niso začele z medsebojnim 
usklajevanjem, kar pa je nujno, kajti delavcu v temeljni organizaciji združe- 
nega dela mora biti predložen združen celoten kompleks programov in stopenj 
za financiranje splošne in skupne porabe. To je treba delavcu v temeljni organi- 
zaciji združenega dela zagotoviti, saj mu to zagotavlja resolucija za leto 1974, 
ki pravi, da morajo določila v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazu- 
mih zagotoviti usklađena gibanja vseh vrst porabe s konkretno gospodarsko 
rastjo in da se to zagotovi z uskladitvijo razmerij med samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi na republiški in občinski ravni ter s časovno usklađenim 
podpisom samoupravnih sporazumov, da bi se delavci na ta način lahko odločili 
o celotnem obsegu prispevkov, ki jih bodo plačevali iz svojih osebnih dohodkov 
in iz dohodkov temeljnih organizacij združenega dela. 

Zaradi situacije, kakršna je in ki je na terenu zaskrbljujoča, je treba po 
mnenju odbora ukreniti vse potrebno, da bo proces družbenega dogovarjanja 
in samoupravnega sporazumevanja zaključen z uspehom in pravočasno. Ker 
trenutno ni izgledov, da bi po sedanji poti v predvidenem terminu pripeljali 
akcijo samoupravnega sporazumevanja do uspešnega konca, je treba po mnenju 
odbora predvsem: 

— družbeni dogovor, katerega podpisniki so vsi politični dejavniki v 
Sloveniji na vseh ravneh in vse samoupravne interesne skupnosti na republi- 
ški ravni, naj pripravijo družbeni dogovor, ki bo dal potrebno orientacijo in 
razmerja za sklepanje samoupravnih sporazumov; 

— ta okvir v družbenem dogovoru niti najmanj ne bo pomenil precedensa 
za polno samoupravno odločanje v temeljnih organizacijah združenega dela, 
kajti delavci se bodo na podlagi preciznih programov, opredeljenih s prispev- 
nimi stopnjami, kljub temu lahko odločali tudi za širši ali ožji program in bodo 
tako usklađene prispevne stopnje lahko ali potrdili ali povečali ali pa tudi zni- 
žali. Programi morajo biti jasni in precizno opredeljeni; 
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— glede na vse to mora pomeniti družbeni dogovor osnovno uskladitev med 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in kompleksno uskladitev z resolucijo 
za leto 1974 in s tem tudi garancijo za realizacijo sprejete resolucije; 

— zato je treba dopolniti družbeni dogovor 
a) s pregledom obsega splošne porabe v absolutnih zneskih, stopnjah in vi- 

rih sredstev; 
b) z navedbo absolutnega zneska skupne porabe in ustreznih stopenj in 

virov za vsako samoupravno interesno skupnost; 
c) opredeliti stopnje posebej za sredstva iz osebnega dohodka in posebej 

iz dohodka organizacij združenega dela; 
d) dopolniti vrsto členov v družbenem dogovoru, ki so neprecizni in ne- 

jasni (na primer 18., 20., 21., 22., 26. člen). 
Po mnenju odbora bo tak družbeni dogovor, ki bi ga morali čimprej skleniti 

in podpisati v osnutku predvideni podpsiniki, šele pomenil resničen prispevek 
k procesu samoupravnega sporazumevanja. Družbeni dogovor mora pomeniti 
korak naprej v realizaciji resolucije za leto 1974, mora pomeniti dogovor vseh 
akterjev, kako se bodo ravnali, da bo resolucija realizirana, tako pa pomeni 
osnutek nazadovanje v primerjavi z resolucijo. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da priporoči vsem podpisnikom druž- 
benega dogovora dopolnitev le-tega in čimprejšnji podpis v smislu danih pred- 
logov. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 30-34/74 
400-51/74 

Ljubljana, 6. 2. 1974 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopo- 
litičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 4. 2. 1974 obravnavala osnutek 
družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev 
za skupno in splošno porabo v letu 1974, ki ga je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

Začasna komisija je ugotovila, da osnutek družbenega dogovora temelji 
na resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposred- 
nih nalogah v letu 1974, ki opredeljuje cilje in prioritetne naloge na posamez- 
nem področju dejavnosti. Zato pomeni letošnje leto prelomnico, saj se bodo 
samoupravne interesne skupnosti v neposrednem kontaktu s temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela dogovorile o prispevnih stopnjah. 

Menila je, da je v družbenem dogovoru še vrsta nejasnosti glede oblikova- 
nja sredstev za nekatere dejavnosti, kot npr. za kulturno. Glede na spremenjen 
vir financiranja kulturnih skupnosti obstaja možnost, da bodo to dejavnost, 
ki je razvita v večjih centrih, financirala manj razvita območja. Začasna 
komisija je menila, da bo treba v vse samoupravne sporazume znotraj posa- 
meznih področij dela opredeliti skupne naloge in ukrepe za zagotavljanje vza- 
jemnosti in solidarnosti. 
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Začasna komisija predlaga, da se pri sestavi predloga družbenega dogovora 
proučijo in upoštevajo njene pripombe. 

Za svojega poročevalca na seji enotnega zbora je začasna komisija določila 
poslanca dr. Borisa Kuharja. 

5t.: 400-51/74 
Ljubljana, 4. 2. 1974 

IZHODIŠČA 
za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 

I. OSNOVNA NAČELA 

1. Predlog proračuna SR Slovenije za leto 1974 je potrebno predložiti skup- 
ščini SR Slovenije in mora biti sprejet najkasneje do 31. marca 1974. 

2. Predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 sloni 
na določilih zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 36/64, 43/67, 40/68, 43/70 in 15/71), na resoluciji o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1974 (Uradni list SRS, št. 45/73), ki predvideva počasnejšo rast splošne in 
skupne porabe od rasti družbenega proizvoda v letu 1974, splošno politiko 
varčevanja in racionalnega trošenja družbenih sredstev in temelji na smerni- 
cah ukrepov SR Slovenije pri usmerjanju družbenoekonomskega razvoja, ki so 
integralni del družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975 in 
halog republiških organov in organizacij za opravljanje svojih funkcij in 
funkcij oziroma obveznosti, prenesenih iz federacije. 

a) Razmerje republiškega proračuna do družbenega proizvoda se je gibalo: 

v milijonih din 

Družbeni proizvod Čista pro- Kačun 
vsega gospodarstva računska za Skupaj Odnos 

(čiste dejavnosti) poraba SRS posege 

1972 realiz. 40 205 1097 944 2041 5.07 
1973 ocena 49 452 1226 680 1906 3.85 
1974 ocena 60 800 1260 502 1762 2.90 

Pojasnilo: Za primerjavo je izdelan račun, pri katerem je upoštevana čista 
proračunska poraba v SRS v treh letih, bodisi da je bila ali bo vključena v 
republiški proračun ali pa v račun SRS za posege v gospodarstvu. 

b) V resoluciji opredeljena višina proračuna za leto 1974 znaša okoli 1647 
milijonov' dinarjev. S to vsoto je potrebno zagotoviti sredstva za kritje vseh 
obveznosti, ki jih je republika dolžna financirati na podlagi ustave, njenih 
dopolnil, veljavnih predpisov, to je odlokov in aktov, ki so pred sprejemom na 
podlagi ustavnih sprememb. 

Prispevek SRS za pokrivanje potreb federacije se je povečal za 23,96 % 
nasproti letu 1973 in znaša po sprejetem proračunu federacije 3395,6 milijona 
dinarjev. 
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Prispevek posamezne republike in avtonomne pokrajine se izračuna v 
smislu določb 10. člena zakona o financiranju federacije (Uradni list SFRJ, 
št. 35/72, in 39/72), in sicer sorazmerno s poprečnim deležem v skupnem znesku 
DP vsega gospodarstva in deležem v skupnem znesku dohodkov, doseženih z 
obdavčitvijo proizvodov in storitev v Jugoslaviji. Ne glede na račun po 10. členu 
tega zakona (56. člen zakona) se zaradi izrazitih nesorazmerij med poprečnim 
deležem družbenega proizvoda in prometnim davkom zniža prispevek AP Vojvo- 
dine in AP Kosova. Tako nastala razlika pa se razporedi med ostale republike 
sorazmerno z njihovim deležem v skupnem prispevku, določenim za zadevno 
leto po 10. členu. 

c) Po sprejemu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 je skupščina SR Slovenije že 
sprejela nekatere zakone (nekateri od teh predpisov so še v zakonodajnem po- 
stopku), ki nalagajo proračunu SR Slovenije nove obveznosti v višini 115,4 mi- 
lijona dinarjev. To bo potrebno ustrezno upoštevati pri usklajevanu proračuna 
z določili resolucije. 

3. Obseg posameznih vrst izdatkov in dohodkov naj temelji v predlogu 
proračuna za leto 1974 na realizaciji doseženih dohodkov in izvršenih izdatkov 
republiškega proračuna za leto 1973, ki znašajo po predhodnih podatkih na 
strani dohodkov 1492 milijonov dinarejv. Od tega zneska odpade na več 
dosežene dohodke od davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela 
127 milijonov dinarjev, kar bo delno še poračunano z zaključnimi računi TOZD 
za leto 1973. Po obračunu tega davka po zaključnih računih naj bi se več vpla- 
čani zneski upoštevali pri določitvi stopnje za leto 1974 in prenesli kot vplačane 
akontacije v proračun za leto 1974, kar pomeni neposredno davčno razbreme- 
nitev gospodarstva iz tega vira v letu 1974. Za proračun za leto 1973 se zaključi 
ta vplačani davek v višini 149,4 milijona dinarjev, drugi del pa se poračuna 
v letu 1974, kar je zagotovil predlagatelj že ob sprejemu zakona o stopnjah, 
odbitnih postavk in olajšavah za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1973 (Uradni list SRS, št. 8 in 42/73). 

a) Tako torej odpade po predhodnih podatkih na dan 31. 12. 1973 na do- 
hodke, predvidene s proračunom za leto 1973 — 1364,8 milijona dinarjev ali 
99,45 % realiziranega plana. 

Izvršeni izdatki iz republiškega proračuna za leto 1973 pa znašajo 1371,8 
milijona dinarjev ali 99,96 % predvidenih izdatkov. 

b) Sprejeti finančni načrt za leto 1973 posebnega računa za izravnavanje 
v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti je znašal 
759 milijonov dinarjev, realiziran pa je bil s 679,9 milijona dinarjev ali z 
89,5 % od sprejetega plana. 

c) Za leto 1973 je bila poravnana obveznost republike do prispevka fede- 
raciji za leto 1973 v višini 2739,2 milijona dinarjev. 

č) Poleg tega je bila poravnana obveznost republike do razvojnih premij v 
kmetijstvu v višini 40 milijonov dinarjev (Uradni list SFRJ, št. 52/73). 

d) Na podlagi medrepubliškega dogovora o pomoči nekaterim državam 
je bilo vplačano iz dohodkov od temeljnega davka na promet 13,9 milijona 
dinarjev, skladno z odlokom o začasni uporabi sredstev stalne rezerve federacije 
(Uradni list SFRJ, št. 36/73). 
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II. PREDVIDENI DOHODKI REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA V LETU 1974 

V 000 din 

Dohodki zveza Rep- SIS ,za Razvojne pror. ceste premije 

1. Posebna stopnja 
davka iz OD iz 
del. razmerja 234 700 234 700 

2. Davek iz doh. 
TOZD 360 000 360 000 

3. Temeljni davek 
od prometa pro- 
izvodov (nom.) 3 980 000 3 395 652 1 87 648 350 0002 4 6 700 
v %> 100 85,3 4,7 8,8 1,2 

4. Temeljni davek 
od storitev 300 0001 

5. Posebni republi- 
ški davek od pro- 
meta proizvodov 708 700 708 700 

6. Davek od tujih 
oseb 8 000 8 000 

7. Sodne takse 41 000 41000 
8. Denarne kazni 73 000 73 000 
9. Ostali dohodki 9 400 9 400 
SKUPAJ DOHODKI 5 714 800 3 395 652 1 622 448 350 000 46 700 

manj temeljni 
davek od storitev — 300 0001 

čisti dohodki 5 414 800 
Drugi dohodki 137 902:l 

Ostane za razdelitev 
(proračun in posegi) 1 760 350 

1 Veljavnost temeljnega davka od storitev se začasno podaljšuje do 30. junija 
1974; dohodki iz tega naslova se ne štejejo med dohodke, od katerih se računa in 
plačuje kotizacija v letu 1974. 

Ker je bil zakon o podaljšanju veljavnosti sprejet po sprejetju resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1974 (Uradni list SRS, št. 45/73), ni bil ta vir upoštevan med dohodki za splošno 
porabo v SRS za leto 1974. 

O ustrezni usmeritvi tega davka oziroma neposredni stroškovni razbremenitvi 
gospodarstva v 6 mesecih leta 1974 bo potrebno sprejeti odločitev. Sredstva, zbrana 
s tem davkom, je potrebno vrniti združenemu gospodarstvu. Predlog je dan v infor- 
maciji o možnih rešitvah, ki je priložena. 

2 Brez predvidenih povečanj cen naftnih derivatov ocenjujemo, da bo realizacija 
prometnega davka okoli 1059,9 milijona dinarjev, 
od tega: 

kotizacija   
SIS za ceste   
negativni učinek v dohodkih proračuna 

Na ustrezen zakonski način je to potrebno rešiti v letu 1974. 
3 Izvirni dohodki računa za izravnavanje v gospodarstvu in pospeševanje neka- 

terih gospodarskih dejavnosti v letu 1973, ki naj bi po predlogih postali dohodek 
proračuna SR Slovenije. 

869.1 mio din 
350,0 mio din 
159.2 mio din 
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III. NEKATERE SPREMEMBE V SISTEMU FINANCIRANJA 

1. V letu 1974 bo preneseno na samoupravne interesne skupnosti iz repu- 
bliškega proračuna financiranje redne dejavnosti in dogovorno tudi nekaterih 
drugih nalog s področja znanstveno-raziskovalnega dela, kulture in prosvete, 
socialnega in zdravstvenega varstva ter telesne kulture. Sredstva za izvedbo 
prenesenih nalog, izvajanje delovnih programov in za investicije se bodo zago- 
tavljala neposredno s samoupravno dogovorjenim prispevkom iz osebnih dohod- 
kov delavcev, s prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
s prispevkom drugih občanov ter drugih dohodkov za obseg dogovorjenih 
in prenesenih nalog, ki se bodo izvrševale v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

2. Sredstva za dejavnost SAZU se za leto 1974 še zagotove z republiškim 
proračunom. Do junija 1974 je treba pripraviti predlog sistema financiranja 
dejavnosti SAZU v skladu z ustavnimi načeli financiranja skupne porabe ter 
predlog za njegovo postopno uresničevanje. Pri tem je treba upoštevati speci- 
fične naloge in potrebe SAZU. 

3. Z ukinitvijo posebnega računa republike za izravnavanje v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti se v proračun vključujejo 
nekatere nove obveznosti. 

IV. ELEMENTI ZA SESTAVO PRORAČUNA 

Po osnutku besedila ustave SR Slovenije oziroma po določilih XL. dopolnila 
k ustavi SRS se sredstva republiškega proračuna uporabljajo za financiranje 
republiških organov in organizacij, za pomoč nerazvitim območjem v SR Slove- 
niji ob pogojih in merilih, določenih z zakonom, za zaščito borcev in za inter- 
vencije v gospodarstvu, določene z zakonom, ter za druge obveznosti republike, 
ki se posebej določijo z zakonom. Tako bo izjemoma republiški proračun v letu 
1974 financiral določene družbene intervencije, ki bodo posebej opredeljene 
in sprejete kot izjemne rešitve pri zagotavljanju financiranja posameznih podro- 
čij gospodarstva in bodo v skladu z novo funkcijo republike na področju raz- 
širjene reprodukcije. 

Težnja po racionalni proračunski porabi v letu 1974 pa je bila prisotna 
v letu 1973 kot eden od elementov stabilizacijske politike. Zato naj bi bila 
ta izhodišča tudi vsem nosilcem proračuna osnova za konkretizacijo predlogov 
republiškega proračuna za leto 1974. 

1. Pri izdelavi proračuna je potrebno izhajati iz zakonsko določenih delov- 
nih nalog posameznih nosilcev proračunske porabe, kar pomeni selektiven 
pristop in ne avtomatično povečanje sredstev z ozirom na proračunsko porabo 
preteklih let, kot to zahteva resolucija o družbenoekonomski politiki razvoja 
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 za vsa področja porabe. 

Skladno s tem morajo vsi nosilci porabe po preteku I. polletja poročati 
izvršnemu svetu o opravljenih nalogah in porabljenih sredstvih. Potem bo 
izvršni svet storil ustrezne ukrepe za realizacijo tega načela. 

V tem okviru je potrebno posvetiti pozornost obsegu izdatkov za tisto delo 
upravnih organov, kjer morajo priti do izraza naloge, ki so prenesene na stro- 
kovne službe samoupravnih interesnih skupnosti. Hkrati je potrebno zagotoviti 
analitično spremljanje dejavnosti teh skupnosti. 
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2.1. Predlog izhodišč za zagotovitev sredstev za osebne dohodke delavcev 
v upravnih organih temelji na ravni osebnih dohodkov v mesecu decembru leta 
1973 po zasedbi delovnih mest na podlagi verificiranih sistemizacij upravnih 
organov. 

To pomeni, da bo s posebej predvidenimi sredstvi v republiški rezervi za- 
gotovljeno povečanje osebnih dohodkov v višini, predvidenih z resolucijo. V 
skladu z zahtevo, da je treba ohraniti razmerja v osebnih dohodkih med druž- 
benimi dejavnostmi in gospodarstvom, dogovorjena v drugem polletju 1973 
na osnovi meril usklađenih samoupravnih sporazumov, se bo spremljala in na 
3 mesece ugotavljala usklađenost predvidenih gibanj v tem letu. V skladu z 
občasnimi ugotovitvami gibanja osebnega dohodka v gospodarstvu se bo ugo- 
tavljalo, za koliko je treba uskladiti vrednost točke v upravnih organih ob 
upoštevanju pregleda izvršenih nalog iz njihovega programa dela. 

2.2. Za povečanje materialnih izdatkov se predlaga 17 % povečanje v glo- 
balu, kar pomeni selektivno varčevanje in zniževanje teh stroškov pri neka- 
terih uporabnikih zato, da bo na drugi strani mogoče zagotoviti za konkretne 
naloge drugih uporabnikov ali organov potrebna višja sredstva za materialne 
izdatke. 

2.3. V listi centra za samoupravno sporazumevanje o delitvi dohodka in OD 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ki je v javni razpravi, se pred- 
laga zagotovitev sredstev v višini 1 % od neto OD za strokovno izobraževanje, 
za regres za" letni dopust najmanj 1000 neto na zaposlenega, za regresiranje 
prehrane pa 100 din neto na mesec in 0,3 % od neto OD za druge skupne kultur- 
no-prosvetne, socialno-zdravstvene in športne potrebe delavcev republiških 
organov. Od poteka te javne razprave o predlogu sindikalne liste in možnosti 
pa bo odvisna višina predlaganih nadomestil, ki jih bo mogoče zagotoviti v 
predlogu republiškega proračuna za leto 1974 za delavce v upravnih organih. 

Usklađen in realen obseg povečanja sredstev za delo upravnih organov 
bo lahko prispeval k učinkovitosti dela državnih organov, omogočal bo nada- 
ljevanje kadrovskega izpopolnjevanja delavcev v pravosodnih in upravnih 
organih. 

Prav tako je izražena potreba za okrepitev organov odkrivanja in pregona 
in izpopolnitev tehnične opremljenosti in modernizacije organov za notranje 
zadeve. Potrebno bi bilo zagotoviti sredstva za kvalitativno izpopolnjevanje 
kadrov v državnih organih, zagotoviti sredstva za izobraževanje ob delu ter 
omogočiti štipendiranje. 

Izpopolnitev nalog državne uprave pa je odvisno tudi od ustrezne zasedbe 
delovnih mest, verificiranih sistemizacij in sistema financiranja na podlagi 
družbenega dogovarjanja in sistema delitve dohodka na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja in v okviru tega tudi učinkovitega reševanja stanovanjskih 
vprašanj delavcev v republiških organih. 

2.4. V smislu sklepov in priporočil skupščine Socialistične republike Slove- 
nije o ukrepih za učinkovito delo republiških upravnih organov je poleg potreb 
iz prejšnjih odstavkov v letu 1974 potrebno zagotoviti takšne materialne pogoje, 
ki bodo omogočali: 

a) uresničevanje začrtane kadrovske politike SR Slovenije in v zvezi s tem: 
— uspešnejše kadrovsko izpopolnjevanje republiških upravnih in pravo- 

sodnih organov; 
— oblikovanje sistema dopolnilnega izobraževanja delavcev v upravi ter 

ukrepe za začetke njegovega uresničevanja in 
41 
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— uvedbo sistema štipendiranja kandidatov za delo v upravi in pravosodju 
na osnovi enotnih kriterijev; 

b) krepitev služb, ki se ukvarjajo z uresničevanjem kadrovske politike, 
statutnih, sistemskih in drugih vprašanj uprave ter napredek njenega poslovanja 
z uporabo sodobne avtomatizacije v javni upravi in informacijsko dokumenta- 
cijske službe; 

c) k uresničevanju nalog, ki jih bodo zastavila pred republiške organe nova 
ustavna določila, je potrebno' pritegniti čim širši krog strokovnih delavcev izven 
uprave. Tak način dela, ki je že uveljavljen v upravnih organov, pa je potrebno 
sistemsko enotno urediti, tako glede oblik njihovega vključevanja kot tudi 
glede nagrajevanja; 

č) nadaljnjo krepitev in učinkovitejše delo inšpekcijskih organov za notranje 
zadeve in narodno obrambo; 

d) uresničevanje programov sodobne tehnične opremljenosti republiških 
upravnih organov in organov pravosodja, intenzivnejšo uporabo avtomatizacije 
in sodobnih delovnih metod v upravi; 

e) pripravo in izpopolnjevanje dolgoročnega programa in financiranja sta- 
novanjske gradnje za potrebe delavcev v republiških upravnih organih. Te 
potrebe je treba opredeliti za daljše obdobje in uskladiti s splošnim sistemom 
stanovanjske gradnje ter kadrovskimi potrebami republiške uprave in pravo- 
sodja. Pri tem je treba voditi račun o večji ekonomičnosti in učinkovitosti izko- 
riščanja sredstev in s samoupravnim sporazumom omogočiti združevanje sred- 
stev za stanovanjsko gradnjo (sredstev organov, bank, neposrednih korist- 
nikov...). 

Da bi to uresničili, je potrebno pripraviti odlok o finančnem programu 
gradnje stanovanj za potrebe republiške uprave in o višini proračunskih sred- 
stev, ki jih je treba zagotoviti v obdobju 1974/1978. S tem programom je treba 
zagotoviti tudi reševanje stanovanjskih potreb voljenih in imenovanih delavcev. 

2.5. S predlogom proračuna za leto 1974 bo predložen skupščini SR Slovenije 
tudi predlog akcijskega programa dela izvršnega sveta in republiških organov 
za leto 1974. 

3. V predlog proračuna za leto 1974 bodo vključena izrazita povečanja, 
ki izhajajo iz zakonskih obveznosti, iz obveznosti po obračunu za preteklo leto, 
iz naslova razširjenih pravic, ali pa so na novo sprejete zakonske obveznosti' 
in sicer za: 

obvezno starostno zavarovanje kmetov  14,7 mio din 
razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov 
za notranje zadeve   50,6 mio din 
varstvo borcev — prekomorcev1   35.0 mio din 
prispevek republike k stroškom za zdravstveno 
zavarovanje kmetov  2,1 mio din 
pomoč socialno ogroženim invalidom  3,9 miG din 
negospodarske investicije   9,1 mi0 din 

SKUPAJ 115,4 mio din 

Samo te nove obveznosti pomenijo za realizacijo proračuna za leto 1973 
kar 8,4 % povečanje republiškega proračuna. Prevzem teh obveznosti v repu- 
bliškem proračunu pa pomeni istočasno delno in posredno razbremenitev pro- 
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računov občin za te namene in s tem tudi usklajevanje v družbenem dogovoru 
o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno 
porabo v letu 1974. Uskladitev rasti proračuna republike s proračuni občin 
bo potrebna zato, da se zadrži 16% povečanje sredstev za splošno porabo v 
globalu in da se sredstva za proračune občin povečujejo na ravni dejanskih 
in usklađenih potreb v občini. 

V proračunu bo potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za proslave in spomin- 
ska obeležja v zvezi s 30. obletnico osvoboditve po programu, ki ga pripravlja 
poseben koordinacijski odbor pri RK SZDL. 

V. PRENOSI V FINANCIRANJU INVESTICIJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

5. a) V letu 1974 naj bi skladno z doseženo stopnjo družbenoekonomskega 
razvoja in opredelitvami v resoluciji financiranje družbene dejavnosti potekalo 
v celoti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. Tako naj bi se financi- 
ranje znanstveno-raziskovaLnega dela, kulture, telesne kulture in investicij 
v družbenih dejavnostih izločilo iz proračuna SRS. V okviru družbenega dogo- 
vora oziroma samoupravnega sporazuma bodo določeni nekateri viri, osnove, 
merila in višina stopenj za financiranje posamezne dejavnosti. S posebnim 
zakonom pa naj bi bili določeni le nekateri obvezni viri za financiranje posa- 
meznih dejavnosti. 

b) Vlogo -proračuna republike pri financiranju investicij na področju druž- 
benih dejavnosti in uprave je potrebno opredeliti v skladu z ustavnimi nalogami 
SR Slovenije. To pomeni, da se s proračunom zagotavljajo sredstva za investi- 
cije za delo državnih organov ter na področju manjšinskega šolstva oziroma 
šolstva narodnosti. 

Sprejete zakonske obveznosti republike na tem področju oziroma nove 
zahtevke je potrebno obravnavati in reševati v sklopu razvoja posameznih 
družbenih dejavnosti. V okviru samoupravnih interesnih skupnosti mora priti do 
menjave dela in sredstev v sklopu celovitega razvoja posameznih družbenih 
dejavnosti, tako za izvajanje tekočih nalog kot tudi za rešitev materialne osnove 
dela oziroma za tekočo razširjeno reprodukcijo. 

V ta namen potekajo neposredni dogovori s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi za prevzem investicijskih obveznosti, ki jih je sedaj opravljala SR 
Slovenija na tem področju. S tem bi se tudi na področju investicij, ki so že 
v teku in se financirajo na podlagi že sprejetih zakonov in odlokov, prešlo 
na urejanje teh vprašanj na podlagi dogovarjanja in sporazumevanja, kar po- 
meni, da bi tudi na tem področju začeli takoj uveljavljati ustavna določila. 
Ti dogovori bodo neposredno opredeljeni v sklopu razvoja posameznih druž- 
benih dejavnosti in skladno z razporeditvijo sredstev po »Družbenem dogovoru 
o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno 
porabo v letu 1974«. 

6. V okviru tako postavljenih načel je potrebno izdelati neposredne naloge 
nosilcev proračunske porabe na nivoju republike zato, da bi bile lahko izjeme 
in prehodne rešitve za leto 1974 opravičljive oziroma bi tudi te spodbujale 
nadaljnji vsebinski razvoj samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja. 

i Osnutek zakona je bil sprejet v skupščini SR Slovenije v decembru 1973. 
Predlog zakona pa bo v fazi sprejema predvidoma v mesecu maju 1974. 

41» 
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V ta namen so prvi dogovori potekali že v novembru 1973. Do 10. febru- 
arja 1974 bo izdelana posebna informacija o razmejitvi teh obveznosti na tiste 
investicije, ki so se do leta 1973 že sofinancirale iz proračuna na podlagi spre- 
jetih predpisov, na tiste, za katere so dani pogoji, da se ustrezni odloki lahko 
sprejmejo, in tiste, ki so še v fazi priprav in projektiranja. Na podlagi teh 
konkretnih podatkov in kvantifikacij bo izdelan predlog za možen in dogovoren 
prenos financiranja na samoupravne interesne skupnosti. 

Upoštevajoč ta načela se predlaga, da se iz vsote proračunskih sredstev, 
uporabljenih v letu 1973, prenese v skladu z ustavnimi načeli in dogovorno 
naslednji obseg obveznosti in sredstev v okvir samoupravnih interesnih skup- 
nosti: 

Pregled predloga prenosov na samoupravne interesne skupnosti 

Po namenih 
Realizirano v 

proračunu leta 
1973 

Predlog prenosa 
na samoupravne 

skupnosti določen 
v višini, kot je 
bil v proračunu 

1973 

Razlika, ki naj 
bi se zagotovila 

v letu 1974 v 
proračunu, kot 
je bila v pro- 

računu 1973 
3 = 1—2 

znanstvena 
dejavnost 
kulturno 
prosvetna 
dejavnost 
zdravstveno 
varstvo 
negospodarske 
investicije 

141 711 

47 722 

16 790 

97 729 

130 644 

39 617 

13 338 

50 550 

11 067 

8 105 

3 452 

47 179 
SKUPAJ 303 952 234 149 69 803 

Za pokrivanje potreb in izvrševanje nalog, ki jih bo v letu 1974 dolžna 
SR Slovenija izvajati prek republiškega proračuna, je po prenosu nalog na 
samoupravne interesne skupnosti in po vključitvi obveznosti republike, ki so 
se do sedaj izvrševale delno iz proračuna kot dotacija računu za izravnavanje 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, zagoto- 
viti okoli 1762,4 milijona dinarjev. 

Po prenosu sredstev v višini 234,2 milijona dinarjev bi ostala osnova za 
oblikovanje višine proračunskih sredstev brez dotacije računu za izravnavanja 
v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1974 
din 991 960 000, ki je uporabljiva za primerjanje čiste proračunske porabe SRS. 

VI. LIKVIDACIJA RAČUNA ZA POSEGE V GOSPODARSTVU 

V razširjeni reprodukciji so osnovni nosilci delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela. Državi oziroma državnim organom so glede zagotavljanja 
skladnega gospodarskega razvoja dana določena izjemna pooblastila na tem 
področju. 

Ob tej ugotovitvi pa ne gre spregledati dejstva, da je SR Slovenija prek 
računa za posege v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti opravljala v znatnem obsegu intervencije, zlasti na področju kme- 
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tijstva, prometa in turizma, vključno s pravicami in obveznostmi iz naslova 
državnega kapitala republike in federacije. 

Sprejeta resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1974 v točki 5 poglavja II določa, da se je 
treba v letu 1974 še odločneje zavzemati za uveljavitev takšne vloge republike 
na področju gospodarskega razvoja, kot je opredeljena v novem ustavnem 
sistemu. Izvršni svet SR Slovenije bo v skladu s svojimi pristojnostmi in odgo- 
vornostjo za izvajanje razvojne in tekoče politike poleg dajanja pobud za samo- 
upravne in družbene dogovore prispeval k uresničevanju konkretnih akcij z 
ekonomskimi, kreditno-monetarnimi in davčnimi ukrepi skladno z veljavnim 
sistemom. 

V skladu s tem se predlaga odprava posebnega računa za izravnavanje 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Ta sred- 
stva, pripadajoče obveznosti in funkcije intervencij pa bodo skupaj s sredstvi 
državnega kapitala prenesena samoupravno organiziranemu gospodarstvu. To 
pomeni odločno odpravljanje ostankov državnega kapitala v republiki, njego- 
vega reproduciranja in odpravljanje neustrezne vloge republike na področju 
razširjene reprodukcije. Izjemoma bo republiški proračun financiral določene 
družbene intervencije, ki morajo biti posebej utemeljene in opredeljene ter 
lahko predstavljajo le izjemne rešitve pri zagotavljanju razvoja posameznih 
področij gospodarstva. 

Obenem s pripravami za realizacijo teh akcij potekajo intenzivni pogovori 
med upravljalci poslovnih bank za uveljavljanje ustreznejše kreditne politike 
že od leta 1974 naprej, ki mora z diferenciranim pristopom upoštevati interese 
skladnega gospodarskega oziroma družbenega razvoja. 

Materialni prostor gospodarstva za prevzemanje neposredne vloge za usmer- 
janje tokov razširjene reprodukcije se ustvarja z zmanjševanjem obveznosti go- 
spodarstva za republiški proračun, to pa so ukinjeni davek na dohodek bank. 
prometni davek na bančne storitve, davek na sklad skupne porabe; limitirana 
je višina udeležbe republike pri dohodku od ustanovitvenih vlog in od obresti 
na a vista sredstva DPS ter nekaterih drugih uporabnikov družbenih sredstev, 
predlagana je ukinitev obveznih posojil za železnico in prenos sredstev vseh 
oblik državnega kapitala med vire poslovnih sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela v gospodarstvu. 

1. sprejeta resolucija nalaga neposredne naloge v zvezi z uresničevanjem 
te politike, ki so naslednje: 

— spodbujanje gospodarskih vlaganj, za kar naj bi SR Slovenija zagotovila 
sredstva, predvidena z resolucijo za beneficiranje obrestne mere bančnih kre- 
ditov za gospodarske naTožbe, razen tega pa tudi za sofinanciranje izdelave 
razvojnih in investicijskih programov ter projektov, ki so pomembni za gospo- 
darski razvoj manj razvitih območij; 
  vlaganje v kmetijstvu dobiva eno od prioritetnih mest v razvoju SR 

Slovenije, zato je treba zagotoviti oziroma zadržati ukrepe za krepitev vloge 
hranilno-kreditnih organizacij. Potrebno bo prav tako zagotoviti sredstva za 
izpolnitev obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz medrepubliškega sporazuma 
glede oblikovanja dopolnilnih sredstev za razvoj kooperacijske proizvodnje, 
kar določa sprejeta resolucija. Poskrbljeno bo tudi za krepitev položaja kme- 
tijske pospeševalne službe in zagotovljena potrebna sredstva. Za poplavna 
območja bo potrebno zagotoviti sredstva v obliki prispevka delovnim organiza- 
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ci jam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov, del nadomestil za 
obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in premij za mleko. 

2. Potrebno bo zagotoviti sredstva za poravnavo obveznosti republike, ka- 
tere imajo širši družbeni pomen in ki jih je republika sprejela z zakonskimi 
predpisi, ter obveznosti, prenesene na republiko z zveznimi zakoni. Te obvez- 
nosti so sofinanciranje geodetskih del in izdelava geološke karte Jugoslavije. 

3. Med najpomembnejše prevzete obveznosti iz federacije iz naslova ukinje- 
ne neproračunske bilance federacije predstavljajo obveznosti odplačila ino- 
zemskih dolgov, ki jih je za račun federacije najela Narodna banka Jugoslavije 
in Jugoslovanska investicijska banka, in obveznosti po notranjih posojilih. Vse 
te obveznosti je prevzela SR Slovenija po ključu neznanega uporabnika in jih 
zato z likvidacijo državnega kapitala ni mogoče prenesti na temeljne organizacije 
združenega dela, na katere se prenašajo sredstva, pravice in tudi obveznosti iz 
teh naslovov. 

Po razpoložljivem planu* znašajo obveznosti SR Slovenije po inozemskih 
dolgovih (1 ZDA $ = 17,00 din): 

1971 1972 1973 1974 1975 Skupaj po 1975 
273 282 191 199 133 1078 871 

SR Slovenija je obveznosti po tujih posojilih in kreditih poravnala iz ra- 
čunu sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Obveznosti za leto 1971 niso bile poravnane, ker je vse obveznosti re- 
publik in pokrajin iz naslova neproračunske bilaince federacije poravnala Na- 
rodna banka Jugoslavije v breme sredstev primarne emisije. 

SR Slovenija je iz računa za posege v gospodarstvu poravnala naslednje 
obveznosti (v mio din): 

1972 1973 
238,3 207,9 

Republiški sekretariat za finance je v mesecu decembru 1973 dobil od 
Narodne banke Jugoslavije plan obveznosti za tuja posojila in kredite za leto 
1974, ki znaša skupaj 264,5 milijona dinarjev, od tega za obveznosti do Narodne 
banke Jugoslavije 215,7 milijona dinarjev. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. februarja 
1974 obravnaval izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974, ki 
jih je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor pozdravil predlagani način, da se predhodno 
obravnavajo izhodišča za sestavo republiškega proračuna, ker to olajšuje delo 
sestavljalcem proračuna, obenem pa omogoča predhodno razpravo o bodočem 
proračunu. 

* Plan je bil izdelan na osnovi dokumentacije zveznega sekretariata za finance 
sz junija 1971 in 12. oktobra 1971. 



Priloge 647 

Odbor pozdravlja osnovno izhodišče, da se čista proračunska poraba poveča 
le za 14 %, kar vsekakor pomeni pomemben prispevek republike k razbremenitvi 
gospodarstva in k stabilizaciji, obenem pa pušča s tem tudi več manevrskega 
prostora samoupravnim interesnim skupnostim. 

Izhodiščno načelo odbora je, naj bo proračun, kot bo predlagan, zares čisti 
proračun, popolnoma usklađen z novo ustavo in naj bo iz njega izločeno vse, 
kar vanj ne spada. 

Tako so bile izražene pripombe k obrazložitvam na strani 12, iz katerih 
je razvidno, da se za nekatere zadeve, ki v bistvu spadajo na področje samo- 
upravnih interesnih skupnosti, še vedno zadržujejo v proračunu. Stališče odbora 
je, naj se tudi SAZU vključi v celoti v znanstveno dejavnost. Enako naj tudi 
velja za vse ostalo, kolikor zadeve res nimajo povsem' državnega značaja in 
spadajo zato v okvir dejavnosti ustreznih republiških sekretariatov. 

Glede uporabe vplačanega temeljnega davka od plačil za storitve v prvem 
polletju 1974 odbor izraža svoje soglasje, da se ta sredstva vrnejo gospodarstvu 
in da se zato poiščejo in predlagajo rešitve, ki bodo najbolj primerne in koristne 
za kompleksen razvoj našega gospodarstva. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagana izhodišča. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rudija Rebeka. 

St.: 400-51/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopoli- 
tičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 4. 2. 1974 obravnavala izhodišča 
za sestavo republiškega proračuna za leto 1974 in informacijo o možnih rešitvah 
uporabe vplačanega temeljnega davka od plačil za storitve v prvem polletju 1974, 
ki ju je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je začasna komisija ugotovila, da izhodišča za sestavo 
republiškega proračuna temeljijo na resoluciji o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974, ki predvideva 
počasnejšo rast splošne in skupne porabe od rasti družbenega proizvoda. Glavni 
vir dohodkov republiškega proračuna predstavljajo davki in takse, pri čemer 
se financiranje družbenih dejavnosti prenaša iz proračuna na samoupravne 
interesne skupnosti. 

Glede prenosov obsega obveznosti in sredstev iz vsote proračunskih sredstev, 
uporabljenih v letu 1973 v okviru interesnih skupnosti, je bila izražena bojazen, 
da bo nov način financiranja v začetni fazi predstavljal težave zlasti pri finan- 
ciranju programa sanacije bolnišnic, kulturnih ustanov in starostnega zava- 
rovanja kmetov. 

Začasna komisija je menila, da bo treba vložiti v sklepanje samoupravnih 
sporazumov precej naporov, da ne bi temeljne interesne skupnosti zastopale 
samo ozkih, lokalnih interesov, temveč da bi na osnovi načel solidarnosti fi- 
nancirale predvsem tiste objekte, ki so splošno družbenega pomena. 

Glede možnih rešitev vplačanega temeljnega davka od plačil za storitve 
v prvem polletju 1974 se je začasna komisija bolj nagibala k možnosti, da 
se plačani davek vrne organizacijam združenega dela —• kupcem, ki jim je 
bil ta davek zaračunan in so ga tudi vplačale. Pri tem pa je menila, da naj pred- 
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lagatelj dokončno izdela tudi drugo možnost, prouči probleme, ki izhajajo iz 
enega in drugega načina uporabe sredstev temeljnega davka od plačil za 
storitve, potem bo o tem ponovno razpravljala. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru, da sprejme izhodišča za sestavo 
republiškega proračuna za leto 1974. 

Za svojo poročevalko na seji enotnega zbora delovnih skupnosti je začasna 
komisija določila poslanko Maro Zlebnik. 

St: 400-51/74 
Ljubljana, 4. 2. 1974 

PISMENA RAZPRAVA 
POSLANCA IVANA KREFTA 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ne vem, kako je mogoče, da so ponekod 
pri sestavljanju proračunov čez noč pozabili na vsebino zvezne resolucije o 
družbenoekonomski politiki v letošnjem letu. Znano je, da vsebuje ta resolu- 
cija med drugim tudi dogovor med republikami in pokrajinama, po katerem naj 
bi rasli skupna in splošna poraba v letošnjem letu počasneje kot družbeni pro- 
izvod. Na ta dogovor je, kot kaže, prva pozabila zvezna administracija, ko je 
sestavljala zvezni proračun. Ce bodo tako ravnale sedaj še republike in pokra- 
jini, katerih resolucije tudi vsebujejo omenjeno dogovorjeno omejitev, potem 
lahko samo z obžalovanjem ugotovimo, da se na dosedanjih izkušnjah nismo 
ničesar naučili in da kršimo sicer obvezne dogovore še kar naprej. 

Čeprav se delovne obveznosti v vse večjem obsegu decentralizirajo, je zvezini 
proračun vendarle narasel toliko prek dejanskih možnosti, da so republike 
in pokrajini ne le obremenjene s kvotami, ki znantno presegajo lanske, temveč 
bo zveza izdala za kritje svojih izdatkov še za 2 milijardi sto milijonov dinarjev 
obveznic. 

Občine in republike so sicer bliže bazi, pa bodo kljub temu soočene z 
veliko težjo finančno oziroma proračunsko situacijo, vendar sem prepričan, 
da bodo disciplinirano in dosledno izvajale, kar je napisano v resolucijah 
in drugih aktih za letošnje leto. 

V tistih republikah in pokrajinah, kjer se bosta rast proizvodnje in pro- 
duktivnosti dela nadpovprečno dvignili, naj bi bila mogoča tudi večja prora- 
čunska in druga poraba, vendar ob spoštovanju dogovorjenih limitov oziroma 
odstotkov, o katerih bom še govoril. 

Naj so potrebe družbenopolitičnih skupnosti še tako utemeljene, bomo 
ustvarili le še večje težave, če si bomo dovolili večjo porabo, kot smo ustvarili 
sredstev. Letos moramo še posebej paziti, da se ne uštejemo v računih, ker bo 
sicer ogroženo vse, kar smo lani dosegli na ta način, da so bili v negospodar- 
stvu pol leta zamrznjeni osebni dohodki in da so bile zamrznjene cene nekate- 
rih proizvodov. 

V računih pa se ne smemo ušteti tudi zaradi tega, ker prehajamo na nov 
način financiranja, za katerega še ne vemo, kako se bo obnesel. Nov način 
financiranja splošne in skupne porabe je bil tudi glavni razlog, da smo na prejš- 
nji seji odložili glasovanje o predlogu zakona o določitvi virov financiranja 
družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti v letošnjem letu. 
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Menim, da je izvršni svet ravnal odgovorno, ko je prekvalificiral omenjeni 
zakon iz predloga v osnutek. 

Pri izdatkih ne smemo iti v širino, ker se nam že od leta 1972 naprej 
zmanjšuje rast proizvodnje, pa tudi produktivnost dela. Vemo tudi, koliko 
škode povzroča občasno pomanjkanje električne energije. Kljub zaskrbljujo- 
čemu položaju pa ob primernih naporih vendarle lahko dosežemo večjo rast 
proizvodnje in večjo produktivnost. Velika večina delavcev je bila vedno za 
to, da za večji osebni dohodek da od sebe toliko, kolikor zmore. Nagrajevanje 
po uspešnosti dela je edino pravično in socialistično nagrajevanje, saj prinaša 
koristi tudi družbi. Nespodbudno nagrajevanje pa povzroča nezadovoljstvo, 
nemir in fluktuacijo, žal v veliki meri tudi v tujino. 

Ce se bo družbeni proizvod v Sloveniji v letu 1974 povečal za 6,5 do 7,5 % 
ob povečani proizvodnosti za 4 do 5 %, bodo lahko narasli osebni dohodki 
zaposlenih vsaj za 3 do 4%, računano s 15% podražitvijo pa za 18%; pri 
takem porastu cen bi znašal porast družbenega proizvoda 23 %, sklada osebnih 
dohodkov pa za 21%. Tako nekako je predvideno v Sloveniji. Tega se je treba 
seveda držati. Vprašanje pa je, kako doseči, da bi se vsi držah dogovora o 
štiriodstotni počasnejši rasti splošne in skupne porabe od predvidene rasti no- 
minalnega družbenega proizvoda. To se da seveda doseči le tako, da bodo 
republike vsaka zase spremljale gospodarska gibanja in porabo. Ce bosta rast 
proizvodnje in protivrednost zaostajali za planirano1, je porabo treba takoj 
uskladiti z možnostmi, ne pa jo v nezmanjšani višini financirati vse leto, bodisi 
z odtujevanjem sredstev tistemu, ki jih je ustvaril ne brez naporov, ah celo z 
emisijo, ki nam še vedno dela toliko preglavic. 

Ne vem, če je zvezna administracija vse to upoštevala, ko je tako pohitela 
z zveznim proračunom', da ga je lahko objavila v zveznem, uradnem listu že 
28. decembra lani, mi pa danes lahko razpravljamo šele o izhodiščih republi- 
škega proračuna, ker si hočemo priti na jasno o vsem, tudi o tem, kako bomo 
lahko prispevali v obliki kvote za zvezo 3,39 milijarde ali povprečno na prebi- 
valca Slovenije 1950 dinarjev, kar je še vedno dvakrat več, kot znašajo pri- 
spevki na prebivalca iz treh drugih republik. 

Poslanci se moramo zavedati odgovornosti glede dejstva, da bodo v predlog 
republiškega proračuna za letošnje leto vključena tudi tista povečanja, ki smo 
jih odobrili v tej skupščini, izhajajo pa iz obveznosti o obveznem zavarovanju 
kmetov; gre tudi za razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev v resoru 
notranjih zadev, gre za obveznosti iz varstva borcev prekomorcev, za prispevek 
republike k stroškom za zdravstveno zavarovanje kmetov, in gre — ne nazadnje 
— za pomoč socialno ogroženim invalidom in za negospodarske investicije. 
Te nove obveznosti znašajo 115,4 milijona dinarjev, kar pomeni 8,4% po- 
večanja glede na realizacijo proračuna za lansko leto. Čeprav smo uspeli zadržati 
16'°/o povečanje sredstev za splošno porabo v globalu, pa bo treba, vendarle krep- 
ko zavihati rokave in pljuniti v roke, da bodo potrebna sredstva delavci tudi 
ustvarili. Ustvarili pa jih bodo, če njihove pridnosti ne bomo preveč izkoriščali. 



650 Priloge 

OSNUTEK ZAKONA 

o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 

1. člen 

Poseben račun sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti se odpravi po stanju 31. de- 
cembra 1973. 

2. člen 

Uporaba dohodkov, ki bi po 1. januarju 1974 pripadali odpravljenemu 
računu iz prejšnjega člena, in način poravnavanja obveznosti, ki bi se po 1. 
januarju 1974 morale poravnati iz sredstev odpravljenega računa, bo urejena 
s posebnimi predpisi. 

3. člen 
Dohodki, ki bi po 1. januarju 1974 pripadali odpravljenemu računu, pa s 

predpisi iz prejšnjega člena ne bodo drugače razporejeni, so dohodek republi- 
škega proračuna. 

Obveznosti, ki bi se po 1. januarju 1974 morale poravnati iz odpravljenega 
računa, pa s predpisi iz prejšnjega člena ne bodo drugače urejene, se bodo 
poravnale iz republiškega proračuna. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o sredstvih SR 

Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 46-256/70). 

OBRAZLOŽITEV 

Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter ne- 
posrednih nalogah v letu 1974 (Uradni list SRS, št. 45-374/73) zavezuje, da se 
odpravi posebni račun za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje ne- 
katerih gospodarskih dejavnosti s tem, da se sredstva prepustijo samoupravno 
organiziranemu gospodarstvu. To bo omogočilo odločno odpravljanje ostankov 

, državnega kapitala v republiki. 
Da bi se ustvarili pogoji za odpravo posebnega računa sredstev SR Slovenije 

za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti, bo potrebno sprejeti naslednje zakonske predpise, ki urejajo do- 
sedanje sprejete obveznosti republike. 

Te obveznosti so se do sedaj izvrševale prek posebnega računa za izravna- 
vanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 
Predpisi, ki so urejali te obveznosti, so: 

— Zakon o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investi- 
cije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela. 

— Samoupravni sporazum o usmerjanju učinkov, nastalih po 1. 1. 1974 
z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospo- 
darstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim 
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uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih sredstev in 
ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve. 

— Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR 
Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976. 

— Zakon o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu 
dela obresti za investicijske 'kredite, za modernizacijo železniških prog v SR 
Sloveniji. 

— Zakon o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po zakonu o 
konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani 
most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, 
št. 402-146/74. 

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora — poročilo z dne 
4. 2. 1974, št. 402-146/74. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 
402-146/74. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 402-146/74. 

OSNUTEK ZAKONA 

o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije 

združenega dela 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Da se odpravijo izvenproračunska sredstva SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu in s tem v zvezi onemogoči nadaljnja reprodukcija teh sredstev 
ter da se okrepi materialna osnova temeljnih organizacij združenega dela v go- 
spodarstvu, se ta sredstva in pravice ter obveznosti, ki iz njih izvirajo, po 
stanju na dan 31. 12. 1973, prenesejo na temeljne organizacije združenega dela 
določene s tem zakonom, vendar tako, da te uporabijo ta sredstva kot združena 
sredstva za razširjeno reprodukcijo za investicije v železniško in luško infra- 
strukturo, kmetijstvo, črno metalurgijo, elektrogospodarstvo, stanovanjsko go- 
spodarstvo, za izvoz in za gozdarstvo; za poravnavo pripadajočih obveznosti ter 
za druge namene. Kriterije za razdelitev, način, pogoje in namen združevanja 
sredstev in pravic, prenesenih na temeljne organizacije združenega dela, bodo 
določile temeljne organizacije združenega dela, s samoupravnimi sporazumi 
(varianta 1: z družbenim dogovorom, varianta 2: z zakonom), sklenjenimi v 
skladu s tem zakonom.* 

* Varianta 1 in 2 se smiselno nanaša na ustrezne rešitve v dirugem odstavku 
2., 8., 11., 19., 24., 26. in 30. člena tega zaikona ter v določilih 4., 7., 10-, 13., 21., 23., 
25. in 31. člena tega zakona ter v drugem odstavku variante prve alinee 30. člena. 
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Po prejšnjem odstavku se prenašajo na določene temeljne organizacije 
združenega dela sredstva, pravice in obveznosti republike izvirajoče iz preno 
sa sredstev po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za 
gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, 
št. 29-348/71 — v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) in sredstva, pravice ter 
obveznosti, določene z republiškimi predpisi. 

II. PRENOS SREDSTEV, PRAVIC IN OBVEZNOSTI, KI JIH JE 
FEDERACIJA PRENESLA NA SR SLOVENIJO 

2. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih med ban- 
kami in proizvodnimi ter proizvodnoprenosnimi organizacijami združenega 
dela v panogi proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije ter pogodb 
sklenjenih med bankami in organizacijami združenega dela v panogi proizvod- 
nje in predelave premoga (skupine 111-10, 111-20, 111-30, 111-50 in 112-10 no- 
menklature po pravilniku o razporejanju uporabnikov družbenega premoženja 
po njihovih dejavnostih — Uradni list FLRJ, št. 10/62, 12/63, 26/64, 11/65 in 13/65 
— v nadaljnjem besedilu: nomenklatura), se prenesejo na temeljne organi- 
zacije združenega dela — porabnike električne energije, združene v elektro- 
gospodarski skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: porabniki električne 
energije). 

Temeljne organizacije združenega dela iz prejšnjega odstavka sklenejo 
samoupravni sporazum v smislu prvega odstavka 1. člena tega zakona v okviru 
elektrogospodarskih skupnosti Slovenije. 

3. člen 

Na račun sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena bodo porabniki 
električne energije prek elektrogospodarske skupnosti Slovenije poravnali pri- 
padajoči del obveznosti SR Slovenije: 

1. iz posojila ZSSR v znesku 160 milijonov dolarjev, uporabljenega za 
financiranje objektov tako imenovane »nove energetike«, 

2. iz 2,5%> obveznega notranjega posojila za energetiko. 

4. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma v elektrogospodarski skupnosti Slo- 
venije po drugem odstavku 2. člena tega zakona, se sredstva iz prvega odstavka 
2. člena vodijo na posebnem računu, s katerim upravlja in izvršuje obveznosti 
iz tretjega člena tega zakona poslovni odbor iz tretjega odstavka 4. člena zakona 
o združevanju sredstev porabnikov družbenih sredstev za financiranje elektro- 
energetskih objektov (Uradni list SRS, št. 28-188/71 in 8-61/73). 

5. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih med ban- 
kami in organizacijami združenega dela v panogi črne metalurgije (podskupina 
114-20 nomenklature), se prenesejo na temeljne organizacije združenega dela 
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v panogi kovinske, elektroindustrije ter črne metalurgije (panoge 117-00, 119-00 
in 114-20 nomenklature). 

6. člen 

Na račun sredstev iz prejšnjega člena bodo temeljne organizacije združenega 
dela, na katere se prenašajo pravice poravnalne, pripadajoči del obveznosti SR 
Slovenije po posojilu Exim banke. 

7. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona se sredstva iz prvega odstavka 5. člena tega zakona vodijo na posebnem 
računu, s katerim upravlja in izvršuje obveznosti iz 6. člena tega zakona začasni 
likvidacijski odbor, ki ga imenuje gospodarska zbornica SRS iz temeljnih 
organizacij združenega dela v panogi kovinske, elektroindustrije ter črne meta- 
lurgije (panoge 117-00, 119-00 in 114-20 nomenklature). 

8. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih med ban- 
kami in organizacijami združenega dela v panogi kmetijstva (področje 2 nomen- 
klature) se prenesejo na temeljne organizacije združenega dela v panogi kme- 
tijstva (področje 2 nomenklature) in temeljne organizacije združenega dela v 
panogi živilske industrije (panoga 127-00 nomenklature). 

Temeljne organizacije združenega dela iz prejšnjega odstavka sklenejo 
samoupravni sporazum v smislu prvega odstavka 1. člena tega zakona v okviru 
skupnosti proizvajalcev in predelovalcev kmetijskih proizvodov. 

Varianta 8. člena 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih med ban- 
kami in organizacijami združenega dela v panogi kmetijstva, se prenesejo na 
temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva (čista dejavnost). 

Samoupravni sporazum v smislu prvega odstavka tega člena sklenejo te- 
meljne organizacije združenega dela iz panoge kmetijstva (čista dejavnost) in 
temeljne organizacije združenega dela iz panoge kmetijske predelovalne indu- 
strije in trgovine s kmetijskimi proizvodi. 

9. člen 

Na račun sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena bodo temeljne organi- 
zacije združenega dela, na katere se prenašajo pravice, poravnale pripadajoči 
del obveznosti SR Slovenije v zvezi z določenimi notranjimi posojili po zveznem 
zakonu. 

10. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz drugega odstavka 8. člena tega 
zakona se sredstva iz prvega odstavka 8. člena tega zakona vodijo na posebnem 
računu, s katerim upravlja in izvršuje obveznosti po 9. členu tega zakona 
začasni likvidacijski odbor, ki ga imenuje gospodarska zbornica SR Slovenije 
na osnovi kriterijev določenih z družbenim dogovorom, sklenjenim med pod- 
pisniki akcijskega programa za uresničevanje medrepubliškega sporazuma na 
področju kmetijstva SR Slovenije z dne 5. novembra 1973. 
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11. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih med ban- 
kami in organizacijami združenega dela v panogi železniškega prometa (skupina 
511-00 nomenklature) ter pogodb sklenjenih med bankami in organizacijami 
združenega dela z vseh področij oziroma panog, izvzemši področja 2, 8, 9 in 0 
ter panogo 111-00, 112-00, 114-00, 117-00, 119-00 in 127-00 nomenklature, se 
prenesejo na temeljne organizacije združenega dela — ustanovitelje interesne 
skupnosti železniškega in luškega prometa (razen skupin 511-10 in 517-10 
nomenklature). 

Temeljne organizacije združenega dela iz prejšnjega odstavka sklenejo sa- 
moupravni sporazum v smislu prvega odstavka 1. člena tega zakona v okviru 
samoupravne interesne skupnosti železniškega in luškega prometa. 

12. člen 

Na račun sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena bodo temeljne orga- 
nizacije združenega dela, na katere se prenašajo pravice, poravnale pripadajoči 
del obveznosti SR Slovenije in sicer: 

1. iz posojila IBRD = 395 modernizacija železnic; 
2. iz posojila DLF =117 financiranje disel lokomotiv. 

13. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona se sredstva iz prvega odstavka 11. člena tega zakona vodijo na posebnem 
računu, s katerim upravlja in izvršuje obveznosti iz 12. člena tega zakona 
začasni poslovni odbor iz l.č člena zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (Uradni list SRS, št. 9/69 
in 8-58/73). 

14. člen 

Sredstva in pravice po zveznem zakonu iz plasmajev za kreditiranje dolo- 
čenih izvoznih poslov pri Jugobanki — Beograd in pri Skladu za kreditiranje 
določenih izvoznih poslov se prenesejo na temeljne organizacije združenega 
dela z območja SR Slovenije, ki so podpisniki družbenega dogovora o ustano- 
vitvi Sklada gospodarstva za kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov, in 
sicer kot njihove ustanovitvene vloge v skladu. 

Temeljne organizacije združenega dela iz prejšnjega odstavka določijo 
s samoupravnim sporazumom' kriterije za delitev prenesenih sredstev in pravic 
po prejšnjem odstavku. 

Cinkarni Celje se odpišejo po stanju na dan 1. 1. 1974 obveznosti po nasled- 
njih kreditnih pogodbah z Jugobanko, Beograd: 

— pogodba št. 315 z dne 14. decembra 1963 za osnovna in obratna sredstva; 
— pogodba št. 328 z dne 20. decembra 1963 za osnovna sredstva. 
Za odstopljena sredstva glavnice iz prejšnjega odstavka bo Cinkarna Celje 

povečala svoj poslovni sklad. 

15. člen 

Temeljne organizacije združenega dela, na katere se po tem zakonu pre- 
nese sredstva, pravice in obveznosti iz zveznega zakona, odločijo o pogodbenih 
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raztoerjih, ki jih je federacija sklenila z bankami — komisionarji za oprav- 
ljanje bančnih storitev za ta sredstva. 

16. člen 

Sredstva in pravice po kreditnih pogodbah, sklenjenih med bankami in 
organizacijami združenega dela po zveznem zakonu, ki niso prenesene na 
temeljne organizacije združenega dela po tem zakonu, pripadajo republiškemu 
proračunu. 

17. člen 

Obveznosti po zveznem zakonu, ki po tem zakonu niso prenesene na te- 
meljne organizacije združenega dela, se poravnajo iz republiškega proračuna. 

18. člen 

O načinu uresničevanja pravic iz 16. člena in obveznosti iz 17. člena tega 
zakona sklene Republiški sekretariat za finance z Narodno banko Jugoslavije, 
poslovnimi bankami in Skladom gospodarstva za kreditiranje in zavarovanje 
izvoznih poslov pogodbe v imenu in za račun SR Slovenije ter jih predloži 
v potrditev izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije do 31. 12. 1974. 

III. PRENOS SREDSTEV, PRAVIC IN OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE IZ OD- 
PRAVLJENIH DRUŽBENIH INVESTICIJSKIH SKLADOV PO PREDPISIH 
O USMERITVI SREDSTEV ZA INVESTICIJE V GOSPODARSTVU V LETIH 
1966 DO 1970 IN ZAKONU O SREDSTVIH SR SLOVENIJE ZA IZRAVNA- 
VANJA V GOSPODARSTVU IN ZA POSPEŠEVANJE NEKATERIH GOSPO- 

DARSKIH DEJAVNOSTI 

19. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih: 
— z Ljubljansko banko kot pravno naslednico Splošne gospodarske banke 

— Ljubljana z dne 21. 12. 1966 v znesku 430 930 027,52 din, Kreditno* banko in 
hranilnico Ljubljana z dne 2. 10. 1967 v znesku 98 353 901,12 din, Gorenj- 
sko kreditno banko Kranj z dne 15. 8. 1967 v znesku 28 098 092,13 din, 
Kreditno banko Celje z dne 10. 10. 1967 v znesku 22 701 609,07 din, Kreditno 
banko in hranilnico Nova Gorica z dne 26. 3. 1968 v znesku 14 628 613,14 din; 

— s Kreditno banko Koper v znesku 62 033 679,50 dinarja z dne 3. 4. 1968; 
— s Kreditno banko Maribor v znesku 61 313 817,71 dinarja z dne 22. 12. 

1967; 
— z Dolenjsko banko in hranilnico Novo mesto v znesku 8 740 035,52 di- 

narja z dne 15. 8. 1967; 
se prenesejo s stanjem na dan 31. 12. 1973 na temeljne organizacije združe- 

nega dela — ustanovitelje interesne skupnosti železniškega in luškega prometa 
(razen skupine 511-10 in 517-10 nomenklature). 

Temeljne organizacije združenega dela iz prejšnjega odstavka sklenejo 
samoupravni sporazum v smislu prvega odstavka 1. člena tega zakona v okviru 
samoupravne interesne skupnosti železniškega in luškega prometa. 
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20. člen 

Na račun sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena in druge alinee 
30. člena tega zakona bodo temeljne organizacije združenega dela, na katere 
se prenašajo pravice, izpolnile obveznosti: 

—: iz zakona o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo želez- 
niških prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača (Uradni list 
S RS, št. 28-185/71); 

•— iz zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno 
in luško infrastrukturo ter o odobritvi kredita za program razvoja luško-indu- 
strijskega kompleksa v Kopru iz sredstev SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 
44-238/70). 

21. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz 19. člena tega zakona se sred- 
stva iz prvega odstavka 19. člena vodijo na posebnem računu, s katerim upravlja 
začasni poslovni odbor iz 1. člena zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (Uradni list SRS, št. 9/69 in 8/73). 

22. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditne pogodbe, sklenjene z Ljubljan- 
sko banko kot pravno naslednico Kreditne banke in hranilnice Ljubljana z dne 
10. 6. 1970 v znesku 51 000 000 dinarjev, se prenesejo na temeljne organizacije 
združenega dela v panogi kovinska industrija, elektroindustrija ter črna meta- 
lurgija (panoge 117-00, 119-00 in 114-20 nomenklature). 

23. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona se sredstva iz 22. člena vodijo na posebnem računu, s katerim upravlja 
in izvršuje obveznosti začasni likvidacijski odbor, iz 7. člena tega zakona. 

24. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih: 
— s Kreditno banko in hranilnico, Nova Gorica z dne 1. 9. 1970 za din 

5 500 000, s Kreditno banko Celje z dne 20. 8. 1970 za din 2 200 000, s Kreditno 
banko Celje z dne 18. 12. 1970 za din 880 000, po katerih ima obveznosti Ljub- 
ljanska banka Ljubljana, kot pravni naslednik bank — pogodbenic; 

*— z Ljubljansko banko Ljubljana z dne 8. 12. 1970 za din 4 975 631 in z 
dne 17. 11. 1970 za din 5 800 000 z dodatkom z dne 21. 12. 1970 za din 1 000 000 
z dne 18. 12. 1970 za din 500 000 ter z dne 8. 12. 1970 za din 11 944 369, z dne 
21. 7. 1972 za din 6 112 988 in z dne 17. 7. 1973 za din 11 542 309 in 17. 7. 1972 
za din 39 270; 

—1 s Kreditno banko Ptuj z dne 21. 9. 1970 za din 1 500 000 ter z dne 18. 12. 
1970 za din 1 000 000, z dne 21. 7. 1972 za din 1 263 464, po katerih ima obvez- 
nosti Kreditna banka Maribor, kot pravni naslednik Kreditne banke Ptuj; 

—• s Kreditno banko Maribor z dne 1. 9. 1970 za din 2 800 000 in z dne 
18. 12. 1970 za din 500 000, z dne 21. 7. 1972 za din 3 209 594 in z dne 17. 7, 1973 
za din 3 432 676 ter z dne 17. 7. 1973 za din 400 000; 
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— z Dolenjsko banko in hranilnico Novo mesto z dne 18. 12. 1970 za din 
800 000 ter z dne 21. 7. 1972 za din 518 080 in z dne 17. 7. 1973 zaz din 662 387; 

— s Kreditno banko Koper z dne 31. 12. 1970 za din 600 000, z dne 21. 7. 
1972 za din 1 441 874, z dne 17. 7. 1973 za din 1 131 928, z dne 17. 7. 1973 za din 
1 090 890 in z dne 17. 7. 1973 za din 300 000; 

— z Zvezo hranilno-kreditnih služb Slovenije z dne 6. 7. 1972 za din 
16 954 000, z dne 21. 7. 1972 za din 400 000 in z dne 3. 7. 1973 za din 21 400 540, 

se prenesejo na temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva 
(področje 2 nomenklature) in temeljne organizacije združenega dela v panogi 
živilske industrije (panoga 127 nomenklature). 

Varianta: 
se prenesejo na temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva 

(čista dejavnost). 
Organizacije zdrtiženega dela iz prejšnjega odstavka sklenejo samoupravni 

sporazum v smislu prvega odstavka 1. člena tega zakona v okviru skupnosti 
proizvajalcev in predelovalcev kmetijskih proizvodov. 

25. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona se sredstva iz prvega odstavka 24. člena vodijo na posebnem računu, 
s katerim upravlja začasni poslovni odbor, iz 10. člena tega zakona. 

26. člen 

Sredstva in pravice SR Slovenije iz kreditnih pogodb, sklenjenih: 
— s Kreditno banko Celje z dne 20. 8. 1970 za din 3 100 000, po kateri ima 

obveznosti Ljubljanska banka, Ljubljana kot pravni naslednik; 
— z Ljubljansko banko, Ljubljana z dne 8. 12. 1970 za din 4 300 000; 
— s Kreditno banko Koper z dne 3. 9. 1970 za din 1 400 000; 
— s Kreditno banko Ptuj z dne 4. 9. 1970 za din 200 000, po kateri ima 

obveznosti Kreditna banka Maribor, kot pravni naslednik; 
— s Kreditno banko> Maribor z dne 1. 9. 1970 za din 1 000 000; 
se prenesejo na temeljne organizacije združenega dela v panogi gozdarstva 

(panoga 311-00 in 313-00 nomenklature). 
Temeljne organizacije združenega dela iz prejšnjega odstavka sklenejo 

samoupravni sporazum v smislu prvega odstavka 1. člena tega zakona v okviru 
samoupravne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije. 

27. člen 

Sredstva in pravice po kreditnih pogodbah sklenjenih med bankami in 
organizacijami združenega dela za račun SR Slovenije na osnovi usmerjenih 
sredstev po republiških predpisih, katere niso prenesene na temeljne organiza- 
cije združenega dela po 19., 22., 24. in 26. členu tega zakona, pripadajo repu- 
bliškemu proračunu. 

Republiškemu proračunu pripadajo tudi sredstva in pravice iz ustanovit- 
vene vloge SR Slovenije v Ljubljanski banki. 

28. člen 

Obveznosti SR Slovenije po kreditnih pogodbah z bankami, sklenjenimi 
na podlagi republiških predpisov, sprejetih za določene intervencije v gospo- 

42 
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darstvu, ki niso prenesene na temeljne organizacije združenega dela, se porav- 
najo iz republiškega proračuna. 

29. člen 

O načinu uresničevanja pravic iz 27. člena in obveznosti iz 28. člena tega 
zakona sklene republiški sekretariat za finance s poslovnimi bankami v imenu 
in za račun SR Slovenije posebne pogodbe, ki jih predloži v potrditev izvršnemu 
svetu skupščine SR Slovenije do 31. 12. 1974. 

IV. PRENOS SREDSTEV IN PRAVIC REPUBLIŠKEGA SKLADA SKUPNIH 
REZERV GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ IN ODPRAVLJENEGA SKLADA 

SR SLOVENIJE ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH HlS 

30. člen 

Sredstva in pravice iz plasmajev republiškega sklada skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij, oblikovana iz prispevkov gospodarskih organizacij po nji- 
hovih zaključnih računih, vključno z zaključnim računom za leto 1970, se po 
stanju na dan 31. 12. 1973 prenesejo na: 

— temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva in panogi 
živilske industrije (področje 2 in panoga 127-00 nomenklature)    % od 
sredstev in pravic, ki se prenašajo; 

Varianta prve alinee 

— temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva (čista dejav- 
nost)  % od sredstev in pravic, ki se prenašajo; 

— temeljne organizacije združenega dela — ustanovitelje samoupravne 
interesne skupnosti železniškega in luškega gospodarstva    % od sredstev 
in pravic, ki se prenašajo; 

— temeljne organizacije združenega dela v panogi gozdarstva za razširjeno 
gozdno biološko reprodukcijo v gozdnih predelih SR Slovenije z degradiranimi 
gozdovi v _ % od sredstev in pravic, ki se prenašajo. 

Temeljne organizacije združenega dela iz prve, druge in tretje alinee prvega 
odstavka tega člena sklenejo samoupravne sporazume v smislu prvega odstavka 
1. člena tega zakona v okviru: 

a) samoupravne interesne skupnosti proizvajalcev in predelovalcev kme- 
tijskih proizvodov; 

Varianta prve alinee 

a) kriterije za razdelitev, način, pogoje in namene združevanja sredstev 
in pravic, prenesenih na temeljne organizacije združenega dela po prvi varianti 
prvega odstavka tega člena bodo s samoupravnimi sporazumi določile temeljne 
organizacije združenega dela iz panoge kmetijstva (čista dejavnost) in TOZD 
iz panoge kmetijstva predelovalne industrije in trgovine s kmetijskimi proizvodi; 

b) samoupravne interesne skupnosti železniškega in luškega prometa; 
c) samoupravne skupnosti za gozdzarstvo SR Slovenije. 
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30. a člen 

Se doda, če se sprejmejo variante členov 8, 24 in 30. 
Temeljne organizacije združenega dela iz panoge kmetijstva (čista dejav- 

nost) in temeljne organizacije združenega dela kmetijske predelovalne indu- 
strije in trgovine s kmetijskimi proizvodi so udeleženke samoupravnega spora- 
zuma iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki s posebnim samoupravnim 
sporazumom določijo kriterije za razdelitev, način, pogoje in namene združe- 
vanja sredstev in pravic, prenesenih na temeljne organizacije združenega dela 
po členih 8, 24, in 30. 

31. člen 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz drugega odstavka prejšnjega 
člena se sredstva iz omenjenega odstavka vodijo na posebnem računu, s katerim 
upravlja začasni likvidacijski odbor iz 10. člena tega zakona. 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz tretjega odstavka prejšnjega čle- 
na se sredstva iz omenjenega odstavka vodijo na posebnem računu, s katerim 
upravlja začasni poslovni odbor iz 13. člena tega zakona. 

32. člen 

Sredstva in pravice iz kreditnih pogodb posebnega kreditnega sklada, ki 
je bil oblikovan iz sredstev odpravljenega republiškega sklada za zidavo stano- 
vanjskih hiš, se prenesejo na občinske stanovanjske skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom sklenjenim med občinskimi stanovanjskimi 
skupnostmi se določijo kriteriji za delitev prenesenih sredstev in pravic in 
način združevanja ter upravljanja s temi sredstvi in pravicami v zvezi stano- 
vanjskih skupnosti na republiški ravni. 

33. člen 

Do ustanovitve zveze stanovanjskih skupnosti iz drugega odstavka prejšnje- 
ga člena upravljajo s sredstvi posebnega kreditnega sklada upravljalci bank, 
pri kateri se vodi posebni kreditni sklad. 

V. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Ustanovno skupščino samoupravne interesne skupnosti železniškega in lu- 
škega prometa skličejo temeljne organizacije združenega dela železniškega 
gospodarstva Ljubljana in Luke Koper ter poslovni odbor iz 13. člena tega 
zakona. 

Z dnem ustanovitve samoupravne interesne skupnosti iz prejšnjega odstavka 
se pristojnosti poslovnega odbora iz prejšnjega odstavka prenesejo na to 
skupnost. 

35. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati: 
— zakon o načinu prevzema sredstev, pravic in obveznosti federacije za 

gospodarske investicije (Uradni list SRS, št. 7-86/72). 
42» 
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36. člen 

Natančnejše predpise o izvrševanju tega zakona ter o postopku določanja 
in prenašanja sredstev, pravic in obveznosti republike, ki se po tem zakonu 
prenesejo na temeljne organizacije združenega dela, izda izvršni svet skupščine 
SR Slovenije. 

37. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

UVODNE PRIPOMBE 

Temeljna načela nove ustave določajo, da se dosedanja vloga družbeno- 
političnih skupnosti v financiranju razširjene reprodukcije v celoti prenese 
neposrednim delavcem in drugim delovnim ljudem v združenem delu. Uresniči- 
tev temeljnih načel nove ustave narekuje odpravo vseh oblik državnega kapi- 
tala na ravni republike in občin. 

Dosedanja vloga družbenopolitičnih skupnosti pri usmerjanju razširjene 
reprodukcije je bila v pretežni meri zasnovana na preživelih načelih posredo- 
vanja države pri centralizaciji sredstev akumulacije in njihovi etatistični pre- 
razpodelitvi. Od tod tudi izhaja upravičena zahteva za radikalne spremembe 
in hitrejšo likvidacijo vseh oblik državnega kapitala in njegovega vračanja 
v upravljanje in neposiredno kontrolo delavcev v združenem delu. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je v skladu z novimi ustavnimi rešit- 
vami v odločanju glede razširjene reprodukcije ter v skladu s političnimi sta- 
lišči o potrebi vrnitve sredstev tako imenovanega državnega kapitala gospodar- 
stvu v mesecu juliju 1973 obravnaval »Informacijo o državnem kapitalu in skla- 
dih, s katerimi upravlja SR Slovenija, o načinih in možnostih likvidacije ter 
vračanju sredstev državnega kapitala gospodarstvu v upravljanje«, ki jo je 
pripravil republiški sekretariat za finance, in ugotovil: 

— da gre v SR Sloveniji v primerjavi z drugimi republikami in pokraji- 
nama za relativno skromen obseg državnega kapitala, kajti republika ni bila 
v večjem obsegu udeležena pri kreditih, danih iz splošnega investicijskega 
sklada federacije. Republika tudi ne razpolaga s pomembnimi sredstvi v okviru 
republike; 

— relativno majhen obseg državnega kapitala pa je posledica tudi načina 
delitve sredstev in obveznosti tako imenovane neproračunske bilance federacije, 
zlasti dela, prenesenega po merilu znanih oziroma neznanih uporabnikov. 

Na obseg sredstev, prenesenih iz federacije, sta vplivali še dve okoliščini, 
in sicer: razlika, ki je nastala pri dokončnem ugotavljanju obsega sredstev 
in obveznosti glede na prvo bilanco, kar je posledica neustrezne metodologije 
prikazovanja sredstev, kakor tudi spremembe nekaterih ključev razdelitve, 
zlasti to velja za ključ delitve po neznanih uporabnikih; drugi dejavnik pa so 
opravljene devalvacije dinarja, ki spreminjajo oziroma povečujejo obveznosti 
iz naslova vračanja oziroma odplačevanja tujih posojil. V določeni meri pa 
je na obseg teh sredstev vplivala tudi sprememba pri dohodku in obresti od 
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poslovanja NB Jugoslavije in bistveno zmanjšanje tega dohodka v letošnjem 
letu; kakor tudi ukinitev davka na dohodke bank; 

— da je SR Slovenija na podlagi sklepov skupščine SR Slovenije že od 
leta 1970 dalje vse plasmaje oziroma vse anuitete iz sredstev državnega kapitala 
usmerjala nepovratno prek posebnega računa za izravnavanja v gospodarstvu 
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da v SR Slo- 
veniji- od leta 1970 dalje ne gre več za klasična razmerja reproduciranje držav- 
nega kapitala, temveč za njegovo zmanjševanje in ugašanje; 

— da informacija zajema vsa tista sredstva, ki pomenijo čisti državni 
kapital, tu pa niso vključena sredstva posameznih skladov SR Slovenije oziroma 
skladov nosilcev posameznih vrst porabe. S tem so mišljene predvsem samo- 
upravne interesne skupnosti na ravni republike, ki plasirajo sredstva v obliki 
kreditov, oziroma sredstva, ki bi jih lahko označili kot državni kapital in s 
katerimi razpolagajo banke, zavarovalnice in reeksporterji; 

— da vsi računi temeljijo na podlagi dosedanjih podatkov in bo dokončen 
obseg znan šele tedaj, ko bodo razpolagali zi vsemi analitičnimi podatki. Vzrok 
je v nepojasnjenem zavlačevanju bivših zveznih bank pri dostavi zaključnih 
računov, kar onemogoča ugotovitev sredstev oziroma obveznosti; 

— da bi zaradi popolnejšega pregleda in možnosti za dokončano razrešitev 
vprašanj državnega kapitala bilo potrebno izdelati poleg kompleksnega pregleda 
na ravni republike tudi pregled sredstev, s katerimi razpolagajo občine oziroma 
njihovi skladi. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na podlagi gornjih ugotovitev sprejel 
naslednja stališča: 

— pomembnost nadaljnjega reševanja usode državnega kapitala v SR Slo- 
veniji terja, da bo likvidacija tega kapitala predmet širokega družbenega dogo- 
vora tako na ravni republike kakor tudi v razmerju republika — občine. V 
nadaljnjo obravnavo je zato potrebno pritegniti tako družbenopolitične skupnosti 
kakor sedaj nosilce sredstev državnega kapitala, vključno s predvidenim samo- 
upravno povezanim gospodarstvom. 

V okviru tega bo potrebno razmejiti ukrepe glede na pristojnost republi- 
ške skupščine in izvršnega sveta, občinskih skupščin in samoupravno organi- 
ziranega gospodarstva. 

Pri ukrepih, ki jih sprejema skupščina SR Slovenije oziroma izvršni svet 
v svoji pristojnosti, je potrebno izdelati konkretne predloge, medtem ko naj bi 
za ostala sredstva pripravili predlog družbenega dogovora, ki naj bi ponudil 
rešitve glede prehoda teh sredstev na samoupravno 'organizirano gospodarstvo, 
tako na republiški kakor na občinski ravni. Smernice za reševanje tega vpraša- 
nja na občinski ravni kaže oblikovati s priporočilom skupščine SR Slovenije; 

— za uresničitev gornjega stališča je potrebno pripraviti podroben pregled 
vseh sredstev, ki jih označuje izraz »državni kapital« v najširšem pomenu 
besede, upoštevajoč pri tem ročnost teh sredstev, njihov prenos na samoupravno 
organizirano gospodarstvo in razvojno politiko SR Slovenije; 

— odkloniti je treba generalno in linearno reševanje ter načelno odpiso- 
vanje sredstev na način, ki bo pomenil favoriziranje tistih organizacij združe- 
nega dela, ki so pridobile že s samim dejstvom, da so razpolagale s sredstvi 
v obliki kredita pod sorazmerno zelo ugodnimi pogoji. 

Potreben bo torej selektiven pristop nosilcev sredstev, ki naj temelji na 
razvojni politiki republike, ki je opredeljena z družbenim planom razvoja re- 
publike, kar je lahko edino podlaga za določena prelivanja sredstev. 
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Pri likvidaciji državnega kapitala je vsekakor potrebna posebna pozornost 
opredelitvi načinov in pogojev izpolnjevanja obveznosti družbenopolitičnih 
skupnosti nasproti zunanjim partnerjem, kar pomeni, da je potrebna odločitev, 
katere obveznosti iz naslova teh sredstev bodo neposredno prevzele družbeno- 
politične skupnosti, kakor tudi odločitev o tem, katere vire bo potrebno zadržati 
za pokrivanje obveznosti; 

Pri republiških sredstvih je potrebna čimprejšnja odločitev o posebnem 
računu SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti v smeri njegove odprave, vzporedno pa tudi 
odločitve o tem, kakšne neposredne posege bo v prihodnje opravljala republika 
prek svojega proračuna in katere bodo naloge v tem smislu samoupravno 
organiziranega gospodarstva. 

S tem v zvezi bo potrebno pripraviti spremembe republiških predpisov, 
s katerimi je SR Slovenija prevzela obveznosti razširjene reprodukcije na dolo- 
čenih področjih združenega dela, kakor tudi glede instrumentov za zbiranje 
sredstev za te namene; 

— potrebno se je s polno odgovornostjo zavedati, da likvidacija državnega 
kapitala pomeni predvsem izgrajevanje novega sistema razširjene reprodukcije, 
temelječega na ustavnih spremembah in na neposrednih odločitvah združenega 
gospodarstva; 

pristojni republiški upravni organi naj store vse v okviru svojih pri- 
stojnosti za pospešitev procesa samoupravne organizacije gospodarstva; 

izhodišče strokovno-politične ocene in predloge ukrepov za likvidacijo 
državnega^ kapitala v SR Sloveniji je potrebno pripraviti tako, da jih bo izvršni 
svet skupščine SR Slovenije obravnaval na seji v oktobru 1973. 

Na sestanku republiških in pokrajinskih sekretarjev za finance v Ohridu 
v začetku oktobra 1973 v zvezi z likvidacijo državnega kapitala je bila ugotov- 
ljena usklađenost osnovnih predlogov in načinov vračanja državnega kapitala 
razvojnim panogam oziroma dejavnostim gospodarstva, določenim v III. po- 
glavju družbenega plana razvoja Jugoslavije v obdobju 1971 do 1975, ki so 
hkrati tudi plani razvoja republik in pokrajin. 

Sprejeta resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1974 ugotavlja, da zaostajamo v razvoju nekate- 
rih temeljnih področij, ki so osnova za razvoj celotnega gospodarstva. 

V razpravah o uresničevanju družbenega plana razvoja SR Slovenije v 
letih 1971 do 1975 so bile ugotovljene neusklađenosti v proizvodnji ter investi- 
cijski strukturi v času triletnega izvajanja plana. Najbolj občuten zaostanek 
investicij v primerjavi s planskimi se je pokazal v gospodarski infrastrukturi: 

Planirano 1971—1975 Ocena realizacije 

Delež investicij infra- 
strukturnega značaja v 
gospodarskih investi- 
cijah družbenega 
sektorja v osnovna 
sredstva: 
— energetika 
— promet 
— cestno gospodarstvo 
— vodno gospodarstvo 

29,2 
11,7 
4,8 

11,7 
1,0 

18,6 
4,3 
5,1 
8,9 
0,3 



Priloge 663 

Izvršitev planiranih deležev celotnega srednjeročnega obdobja bi terjalo 
v letih 1974 in 1975 kar dve tretjini vseh predvidenih sredstev za te namene v 
letih 1971 do 1975 ah približno lansko realizacijo vseh gospodarskih investicij 
v SRS. Ce k temu prištejemo v resoluciji o družbenoekonomski politiki SR 
Slovenije za leto 1974 naglašen poseben poudarek za reševanje strateških pro- 
blemov na področju prehrane in izkoriščanja surovin, ki imajo v današnjem 
mednarodnem položaju družbenoekonomsko upravičenost, zahteva ta kompleks 
temeljnih področij za višjo gospodarsko rast tudi precejšnjo koncentracijo 
dolgoročnih sredstev in večje angažiranje tujih sredstev. Temu bodo upravljal- 
ci bank posvetili posebne napore in selektivno pristopili k ocenjevanju in kre- 
ditiranju investicijskih projektov, pri čemer pa ne bodo mogli izven okvirov, 
predpisanih za ter minsko usklađenost plasmajev in kreditnih virov. Dodatna 
dolgoročna sredstva, tudi iz naslova ukinjanja vseh oblik državnega kapitala, 
povečujejo delež gospodarstva pri financiranju naložb in spreminjajo sedaj 
neugodne odnose med samiofinanciranjem in kreditiranjem naložb, ki po- 
membno zmanjšujejo dohodek organizacij združenega dela zaradi naraščanja 
pogodbenih obveznosti. 

Kvantifikacije sredstev in obveznosti po tem zakonu so določene na osnovi 
predpostavke, da bo neproračunska bilanca federacije za leto 1973 v celoti 
realizirana tako po obveznostih kot po sredstvih in so zato sredstva kot obvez- 
nosti prikazana kot ostanek na strani sredstev in obveznosti po stanju 1. 1. 1974 
do konca odplačilne dobe oz. izpolnitve obveznosti. 

Ker pa je že sedaj mogoče trditi, da v tem obsegu sredstva in obveznosti 
iz naslova neproračunske bilance federacije iz preteklih let in za leto 1973 
ne bodo izpolnjene, bo zato potrebno del sredstev in obveznosti prenesti na 
interesne skupnosti ali pa jih zadržati na ravni republike v breme republiškega 
proračuna. 

Ker so bila vsa sporna vprašanje regionalne razporeditve sredstev in ob- 
veznosti federacije za investicije v gospodarstvu rešena med republikami in po- 
krajinama, je bil sprejet odlok zveznega izvršnega sveta v začetku februarja 
1973 (Uradni list SFRJ št. 5/73), ki je določal, da morajo bivše zvezne banke 
v roku dveh mesecev na osnovi dokončno dogovorjenih ključev — kriterijev 
izdelati zaključne račune za republike in pokrajini za leta 1970, 1971 in 1972. 
Teh nalog niti do danes posamezne banke niso opravile. 

SR Sloveniji so bili predloženi zaključni računi naslednjih bivših zveznih 
bank: 

— Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino, zaključni račun za leto 1970 
— 8. 5. 1973, zaključni račun za leto 1971 — 18. 6. 1973, zaključni račun za 
leto 1972 — 14. 9. 1973, 

— Jugoslovanske investicijske banke, zaključni račun za leto 1970 6. 6. 
1973, zaključni račun za leto 1971 in 1972 — 22. 10. 1973, 

— Jugoslovanske investicijske banke, zaključni račun za leto 1970 — 
14. 6. 1973, zaključni račun za leto 1971 — 25. 10. 1973, dočim bo zaključni 
račun za leto 1972 po izjavi banke predložen konec meseca januarja 1974. 

Pri tem pa pripominjamo, da je prek jugoslovanske investicijske banke 
izvršen največji plasma sredstev približno štirikrat večji kot plasmaji pri Po- 
ljobanki. 

Iz teh in drugih vzrokov tudi ni bilo mogoče v zakon vnesti dokončnih 
podatkov o prenosu sredstev, pravic in obveznosti po neproračunski bilanci fe- 
deracije. Njihove stvarne knjigovodske podatke bo mogoče dobiti šele v prvem 
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polletju 1974, ko bodo izdelane bilance bank za leto 1973. Celotni zakon o 
prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
na določene temeljne organizacije združenega dela je razdeljen na naslednja 
poglavja: 

I. Splošne določbe 
II. Prenos sredstev, pravic in obveznosti, ki jih je federacija prenesla na SR 

Slovenijo 
III. Prenos sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije iz odpravljenih 

družbenih investicijskih skladov po predpisih o usmeritvi sredstev za investicije 
v gospodarstvu v letih 1966 do 1970 in zakonu o sredstvih SR Slovenije za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 

IV. Prenos sredstev in pravic republiškega sklada skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij in odpravljenega sklada SR Slovenije za zidanje stano- 
vanjskih hiš 

V. Prehodne in končne določbe. 

Republiški sekretariat za finance je na osnovi stališč izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije in koordinacijske komisije izvršnega sveta za gospodarstvo 
pripravil osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela. 

Osnovno izhodišče pri izdelavi osnutka zakona je, da se: 
— državni kapital vrača temeljnim organizacijam združenega dela na 

področju gospodarstva, 
- z zakonom ne predvideva generalno in linearno odpisovanje sredstev 

in obveznosti, 
'— kreditni odnos na ravni družbenopolitične skupnosti in gospodarstva 

ukine, zadrži pa se v celoti znotraj samega gospodarstva, kar pomeni, da dolž- 
niki še nadalje ostanejo v kreditnem odnosu do novih nosilcev pravic in obvez- 
nosti; ti pa so temeljne organizacije združenega dela v gospodarstvu; 

— sredstva in obveznosti prenašajo novim uporabnikom t. j. temeljnim 
organizacijam združenega dela in ne dosedanjim dolžnikom, ki so dobili sredstva 
iz državnega kapitala v obliki kredita pod sorazmerno ugodnimi pogoji; 

— temeljne organizacije združenega dela, ki združujejo sredstva na podlagi 
samoupravnega sporazuma, bodo morebiti drugačne odnose (nekreditoe) zasno- 
vale s svojimi odločitvami, ko bodo odločale o ponovnih plasmajih likvidnih 
sredstev odstopljenega kapitala. 

— z odstopanjem sredstev in obveznosti temeljnim organizacijam združe- 
nega dela želi ustvariti začetne materialne pogoje za soodločanje na določenih 
področjih gospodarstva, kjer je prisoten skupni interes za optimalne odločitve 
v razširjeni reprodukciji in za oblikovanje odnosov v tekoči reprodukciji; 

— način združevanja sredstev, ki jih republika kot družbenopolitična skup- 
nost odstopa temeljnim organizacijam združenega dela v gospodarstvu, prepu- 
šča ureditvi s samoupravnimi sporazumi, ki jih bodo sklepale temeljne orga- 
nizacije združenega dela; dopušča pa tudi možnost, da se sklepajo družbeni 
dogovori med zainteresiranimi partnerji ali pa bi kriterije za razdelitev, način, 
pogoje in namene združevanja določilo s samim zakonom. 

Izvršni svet meni, da se je potrebno v nadaljnjih razpravah opredeliti do 
predlaganih načinov razdelitve in pogojev združevanja. Rep. sekr. za finance 
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bo skupaj z rep, sekr. za gospodarstvo in zavodom SRS za planiranje do pred- 
loga zakona proučil možnosti in izdelal ključe oziroma kriterije za razdelitev; 

— z odstopanjem sredstev in obveznosti temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela predvideva, da bo ta materialna osnova pospešila vertikalna gibanja 
v gospodarstvu. 

Ta proces bo mogoče izpeljati v okviru že predvidenih interesnih skupnosti 
na področju elektrogospodarstva, železniškega in luškega gospodarstva. Na 
področju proizvodnje in predelave proizvodov črne metalurgije ter na področ- 
ju proizvodnje in predelave kmetijskih proizvodov pa bo potrebno poiskati 
ustrezne rešitve v neposrednem povezovanju obeh interesov ali v okviru inte- 
resnih skupnosti ah pa v ustreznih pogodbenih skupnostih. V vsakem primeru 
pa je potrebno odločiti o tem, ali se sredstva razdelijo posameznim temeljnim 
organizacijam združenega dela ne glede na zakonsko obveznost o združevanju 
sredstev. 

Taka ali drugačna odločitev pa v vsakem primeru pomeni pomembno 
povečanje materialne osnove združenega dela (približno 3 600 milijonov din 
plasmajev), kar pomeni, da se ta sredstva prenesejo med vire poslovnih kredi- 
tov temeljnih organizacij združenega dela. Prav tako se spreminjajo tudi 
dosedanji družbenoekonomski odnosi, pri čemer se odločanje o teh sredstvih 
prenaša izključno na določene temeljne organizacije združenega dela. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Izhodišče osnutka zakona je, da se z določbami tega zakona želi doseči 
onemogočanje nadaljnje reprodukcije državnega kapitala. Predmet prenosa 
pravic in obveznosti republike po tem zakonu je: 

— sredstva, pravice in obveznosti, ki jih je federacija prenesla na repu- 
bliko po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodar- 
ske investicije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 
29-348/71), s spreminjajočimi predpisi v zvezi z likvidacijo neproračunske bi- 
lance federacije po stanju 31. 12. 1970, 

— pravice in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na 
osnovi republiških predpisov po stanju na dan 31. 12. 1973. V to kategorijo 
pravic in obveznosti štejemo vse pravice in obveznosti iz posebnega računa 
za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti in pogodbenih odnosov 
republike s poslovnimi bankami za vsa sredstva republiškega državnega kapi- 
tala (RIF in DIS), kakor tudi ustanoviteljska vloga republike pri Ljubljanski 
banki, pravni naslednici Splošne gospodarske banke, in vse tiste vrste pravic, 
ki izvirajo iz pogodb o replasmajih republiškega državnega kapitala, ki je 
bil ponovno plasiran na posamezna področja gospodarstva (kmetijstvo, gozdar- 
stvo, železarne ipd.). 

Republika je v letih 1971, 1972 in 1973 izvrševala obveznosti, prenesene 
iz federacije, in obveznosti, ki jih je sama sprejela po lastnih predpisih. Ob- 
veznosti po 1. 1. 1974 bi se z zakonom prenesle na samoupravno združeno 
gospodarstvo, razen določenih obveznosti iz neproračunske bilance federacije, 
ki so opredeljene kot »neznani koristniki.« 

Obveznosti so se izpolnjevale prek vsakoletnega finančnega načrta poseb- 
nega računa SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 35/71, 7/-72, 8/73). 
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Na osnovi takih izhodišč osnutka zakona bi v.letu 1974 prenehal obstajati 
posebni račun sredstev SR Slovenije in s tem tudi ustrezen del neproračunske 
bilance federacije. 

Obveznosti po »neznanih koristnikih« bo izpolnjevala SR Slovenija v bre- 
me vsakoletnega republiškega proračuna. Prav tako bodo med dohodki prora- 
čunov SRS prihodnjih let izkazani nekateri dohodki. 

II. PRENOS SREDSTEV, PRAVIC IN OBVEZNOSTI, KI JIH JE 
FEDERACIJA PRENESLA NA SR SLOVENIJO 

(2. člen do vključno 18. člena zakona) 

To poglavje osnutka zakona ureja v celoti prenos sredstev, pravic in ob- 
veznosti republike in neproračunske bilance federacije. Pravice in obveznosti, 
ki jih je SR Slovenija prevzela, se prenesejo na določene temeljne organizacije 
združenega dela — ustanoviteljice naslednjih interesnih skupnosti: 

1. Elektrogospodarske interesne skupnosti Slovenije 
(od 2. do vključno 4. člena zakona) 

Z določbo 2. člena osnutka zakona je predvideno, da se pravice iz kreditnih 
pogodb proizvodnih, proizvodno-prenosnih organizacij združenega dela v panogi 
proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in organizacij združenega 
dela v panogi proizvodnje in predelave premoga odstopijo porabnikom električne 
energije, združenim v elektrogospodarski skupnosti Slovenije. Po podatkih, 
s katerimi razpolagamo, znašajo plasmaji sredstev na področju energetike po 
stanju na dan 31. 12. 1973 okrog 387,5 milijona din in v panogi proizvodnje 
in predelave premoga 43,3 milijona din. 

Na račun odstopljenih sredstev bodo porabniki električne energije porav- 
nali obveznosti republike po posojilu za novo energetiko', ki po podatkih Jugo- 
slovanske investicijske banke po zaključnem računu za leto 1971 znaša dolg 
90,7 milijona din in za odplačilo obveznosti po 2,5% posojilu za energetiko, 
ki po podatkih JIB po zaključnem računu za leto 1971 znaša dolg 28,3 milijona 
dinarjev. 

Ob upoštevanju prenosa plasmajev in obveznosti na temeljne organizacije 
združenega dela —• ustanoviteljice elektrogospodarske skupnosti Slovenije — 
prenašamo neto sredstva v višini 311,8 milijona dinarjev, za katera bo s 
samoupravnim sporazumom določen način združevanja in kriteriji za njihovo 
delitev na posamezne organizacije združenega dela. 

2. Proizvodnja in predelava proizvodov črne metalurgije 
(5., 6. in 7. člen zakona) 

Slovenske železarne so iz sredstev federacije dobile kredite, ki po stanju 
glavnice od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1985 znašajo 427 milijonov dinarjev (anuitete 
s pripadajočimi obrestmi pa 547 milijonov dinarjev). Pravice iz teh kre- 
ditnih pogodb bi se odstopile temeljnim organizacijam združenega dela v panogi 
kovinske industrije, elektroindustrije ter črne metalurgije s tem, da bi te 
poravnale obveznosti republike iz posojila Exim banke. Del tega posojila je 
porabila Železarna Jesenice, SR Slovenija pa je prevzela obveznost za odplačila 
posojila Exim banke po ključu »neznanega koristnika«, t. j. 8,22 "Vo. Po zaključ- 
nem računu Jugoslovanske investicijske banke za leto 1971 pa znaša saldo 
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dolga izkoriščenega kredita 14,6 milijona dinarjev (1 ZDA dolar = 17,00 
dinarjev). 

Na temeljne organizacije združenega dela se ob upoštevanju obveznosti pre- 
nese 412,4 milijona dinarjev sredstev. 

3. Proizvodnja in predelava kmetijskih proizvodov 
(8., 9. in 10. člen zakona) 

Po podatkih zaključnega računa Jugoslovanske kmetijske banke znašajo 
plasmaji na dan 31. 12. 1972 na področju SR Slovenije 375,2 milijona dinarjev. 

Pravice iz kreditnih pogodb bi po osnutku zakona odstopili temeljnim 
organizacijam združenega dela v panogi kmetijstva in panogi živilske indu- 
strije, pri čemer bi te s samoupravnim sporazumom združevale sredstva za na- 
ložbe v kmetijstvo in da bi prevzele ustrezni del obveznosti republike, ki izvi- 
rajo iz notranjih posojil. Osnutek predvideva tudi možnost za prenos sredstev 
in obveznosti samo na temeljne organizacije združenega dela v kmetijstvu 
(čista dejavnost). Te znašajo po podatkih zaključnega računa banke na dan 
31. 12. 1972 17,6 milijona dinarjev. Tako bi se, upoštevajoč obveznosti, pre- 
nesli neto plasmaji v višini 357,6 milijona dinarjev. 

V osnutku zakona je predlagana varianta, ki določa, da se sredstva pre- 
nesejo samo na temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva 
(čista dejavnost). 

O razdelitvi, načinu in pogojih ter namenih združevanja pa bi bil sklenjen 
samoupravni sporazum, ki bi ga sklenile temeljne organizacije združenega dela 
iz panoge kmetijstva in temeljne organizacije združenega dela iz panoge kme- 
tijske predelovalne industrije ih trgovine s kmetijskimi proizvodi. 

4. Interesna skupnost železniškega in luškega prometa 
(11., 12. in 13. člen zakona) 

Z določilom 11. člena se prenašajo pravice iz kreditnih pogodb, sklenjenih 
z organizacijami združenega dela v panogi železniškega prometa, ter pogodb, 
sklenjenih med bankami in organizacijami združenega dela z vseh drugih pod- 
ročij oziroma panog, izvzemši področje (kmetijstva, stanovanjsko-komunalnega 
gospodarstva, družbenih služb in državne uprave ter panog elektrogospodarstva, 
proizvodnje premoga, proizvodnje črne metalurgije, kovinske industrije, elektro 
industrije in prehrambene industrije. Po zaključnem računu Jugoslovanske 
investicijske banke na dan 31. 12. 1971 znašajo plasmaji 900 milijonov dinarjev, 
ki naj bi se prenesli temeljnim organizacijam združenega dela, ustanoviteljicam 
interesne skupnosti železniškega in luškega prometa. 

S prenosom pravic sklenjenih pogodb se prenašajo tudi obveznosti iz tujih 
posojil, ki po stanju dne 31. 12. 1971 znašajo 189,5 milijona dinarjev (1 ZDA 
dolar = 17,00 din). Ob upoštevanju obveznosti iz tujih posojil se prenašajo 
na temeljne organizacije združenega dela — ustanovitelj ice interesne skupnosti 
železniškega in luškega prometa — neto sredstva v znesku 710,5 milijona 
dinarjev. 

5. Sklad gospodarstva za kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov 
(14. člen zakona) 

Na ustanovitelje sklada gospodarstva za kreditiranje in zavarovanje iz- 
voznih poslov se prenesejo sredstva iz plasmajev za izvoz pri Jugobanki po 
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stanju z dne 31. 12. 1972 v znesku 52,6 milijona dinarjev in sredstva iz plas- 
majev sklada za kreditiranje določenih izvoznih poslov po stanju dne 31. 12. 1970 
v višini 5 milijonov dinarjev, skupaj 57,6 milijona dinarjev, s čimer se rea- 
lizira medrepubliški družbeni dogovor o ustanovitvi sklada gospodarstva za 
kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov, ki ga je SR Slovenija podpisala 
23. 3. 1972. 

Cinkarna Celje je v letih 1969 in 1970 zaključila svoje poslovanje z izgubo 
zaradi nerentabilnih pogojev poslovanja pri proizvodnji cinka. Zaradi tega 
je morala prenehati s proizvodnjo cinka, kar je praktično pomenilo ustavitev 
obratov: topilnice cinka, keramike, rafipaeije cinka,, pražarne z granulacijo 
in delno žveplene kisline, ki je bila vezana na praženje cinkovih koncen- 
tratov. 

OZD je iz sredstev splošnega investicijskega sklada dobila kredite prek 
Jugobanke Beograd, ki po stanju na dan 31. 12. 1970 znašajo 43,8 milijona 
dinarjev, skupaj z obrestmi 56,2 milijona dinarjev. Skupščini predlagamo, da 
se zaradi prenehanja osnovne dejavnosti, za katero so bili odobreni krediti za 
osnovna in obratna sredstva, odpišejo obveznosti po stanju dolga na dan 
1. 1. 1974 v znesku glavnice 21,7 milijona dinarjev. 

6. Pravice itn obveznosti proračuna SR Slovenije 
(16., 17. in 18. člen zakona) 

Zaradi izpolnjevanja obveznosti republike iz naslova neproračunske bilance 
federacije je potrebno zadržati določene vire sredstev kot dohodek republiškega 
proračuna. V republiški proračun se bodo stekala sredstva anonimnega dela 
državnega kapitala bivših zveznih bank, sredstev na žiro računih teh bank 
in prehodnih računih ter spornih terjatvah. V dohodku republiškega proračuna 
bodo tudi posebni krediti Narodne banke Jugoslavije, ki so bili odobreni SR 
Sloveniji za izpolnjevanje obveznosti po neproračunski bilanci federacije. 

Hkrati prevzema republika obveznosti za odplačilo tujih komercialnih 
kreditov in tujih posojil, ki jih je najela Narodna banka Jugoslavije in Jugoslo- 
vanska investicijska banka v imenu in za račun federacije. Te obveznosti so 
se zaradi devalvacij povečale za približno 40% (po letu 1970). Višina teh 
obveznosti bo po letu 1975 upadala. V letu 1974 bo republika v breme repu- 
bliškega proračuna morala poravnati obveznosti za tuja posojila in kredite 
do Jugoslovanske investicijske banke in Narodne banke Jugoslavije v višini 
264,5 milijona diinarjev. 

III. PRENOS SREDSTEV, PRAVIC IN OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE IZ OD- 
PRAVLJENIH DRUŽBENIH INVESTICIJSKIH SKLADOV PO PREDPISIH O 
USMERITVI SREDSTEV ZA INVESTICIJE V GOSPODARSTVU V LETIH 
1966—1970 IN ZAKONU O SREDSTVIH SR SLOVENIJE ZA IZRAVNAVANJA 
V GOSPODARSTVU IN ZA POSPEŠEVANJE NEKATERIH GOSPODARSKIH 

DEJAVNOSTI 

Z odlokom o prenosu sredstev odpravljenih družbenih investicijskih skladov 
(Uradni list SRS, št. 4-25/66) je določeno, da se oblikujejo- kot posebna sredstva 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu: 

— vsa sredstva odpravljenega družbenega investicijskega sklada SR Slo- 
venije in druga sredstva, ki so bila po 1. členu odloka o prenosu sredstev 
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odpravljenega investicijskega sklada SR Slovenije prenesena v kreditni sklad 
Splošne gospodarske banke, pravne naslednice Ljubljanske banke, kot tudi 

— sredstva odpravljenih okrajnih družbenih investicijskih skladov ukinje- 
nih okrajev Celje, Koper, Ljubljana in Maribor, ki so bila z okrajnimi odloki 
prenesena v kreditne sklade poslovnih bank. 

Po stanju na dan 31. 12. 1973 znašajo sredstva 425 milijonov dinarjev, 
z obrestmi pa 492,7 milijona dinarjev. 

Po osnutku zakona se predlaga, da se sredstva prenesejo na temeljne 
organizacije združenega dela — ustanoviteljice interesne skupnosti železniškega 
in luškega prometa (19. člen zakona). 

SR Slovenija je na račun teh sredstev sprejela v letu 1971 zakon o konver- 
ziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most— 
Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača in zakon o povračilu dela obresti za inve- 
sticijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kredita 
za program razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev SR 
Slovenije. Po obeh zakonih ima republika obveznosti v višini 477,8 milijona 
dinarjev. 

, Sredstva, plasirana na podlagi kreditne pogodbe med Ljubljansko banko 
in slovenskimi železarnami v znesku 51 milijonov dinarjev, se prenesejo na 
temeljne organizacije združenega dela v panogi kovinska industrija, elektro- 
industrija ter črna metalurgija skupaj z obrestmi v višini 64 milijonov dinarjev 
(22. člen zakona). 

Po določilih 24. člena se pravice iz kreditnih pogodb v višini 110 milijonov 
dinarjev prenesejo na TOZD v panogi kmetijstva in TOZD v panogi živilske 
industrije. 

Prenesejo se sredstva TOZD v panogi gozdarstva v višini 18 milijonov 
dinarjev in s početkom odplačevanja leta 1981 (glavnica 10 milijonov dinarjev). 
TOZD pa bodo sklenile samoupravni sporazum v okviru samoupravne skupno- 
sti za gozdarstvo. 

IV. PRENOS SREDSTEV IN PRAVIC REPUBLIŠKEGA SKLADA SKUPNIH 
REZERV GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ IN ODPRAVLJENEGA SKLADA 

SR SLOVENIJE ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH HlS 

Po predlaganih določilih osnutka zakona se sredstva republiškega sklada 
skupnih rezerv, oblikovana do leta 1970 in po stanju 31. 12. 1973, prenesejo na 
temeljne organizacije združenega dela v panogi kmetijstva in v panogi živilske 
industrije, temeljne organizacije združenega dela — ustanoviteljice skupnosti 
železniškega in luškega gospodarstva in na TOZD v panogi gozdarstva za 
razširjeno gozdno biološko reprodukcijo v gozdnih predelih SR Slovenije z 
degradiranimi gozdovi. Način delitve sredstev in kriterije bo potrebno določiti 
med porabniki teh sredstev v skladu s sprejeto resolucijo o družbenoekonom- 
skem razvoju SR Slovenije v letu 1974, sprejetim srednjeročnim planom razvoja 
SR Slovenije v obdobju 1971—1975 ter s sprejetim akcijskim programom za 
uresničevanje medrepubliškega sporazuma na področju kmetijstva SR Slovenije. 
Po podatkih sklada skupnih rezerv SR Slovenije je stanje plasmajev na dan 
31. 12. 1972 528,6 milijona dinarjev. (30. in 30. a člen osinutka zakona.) 

SR Slovenija je s svojimi sredstvi sodelovala pri financiranju razširjene 
gozdnobiološke reprodukcije tudi v preteklih letih (30. člen zakona). Do leta 
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1965 se je ta dejavnost financirala iz sredstev občinskih in republiškega gozd- 
nega sklada, po tem letu pa je SR Slovenija sodelovala s svojimi sredstvi, do 
pet milijonov letno, pri raznih oblikah sredstev, ki so jih za te namene zdru- 
ževale gozdnogospodarske organizacije in organizacije združenega dela s pod- 
ročja predelave lesa. 

V SR Sloveniji je poleg kvalitetnih tudi ca. 150 000 ha gozdov različnih 
stopenj degredacije. Te prostrane površine gozdov se še konstantno povečujejo 
z opuščanjem kmetijskih površin. Vsaj del teh površin, ki imajo razmeroma 
velik prirastni potencial, je nujno potrebno usposobiti za redno gozdno proiz- 
vodnjo z raznimi oblikami razširjene gozdnobiološke reprodukcije. Taki posegi 
terjajo razmeroma velika sredstva, ki pa jih gozdarstvo samo ne zmore, in so 
uresničljivi le z združevanjem sredstev, kjer je prav tako neobhodno, da sodelu- 
je tudi širša družbena skupnost. 

V novem predlogu zakona o gozdovih je predvideno, da se v okviru samo- 
upravne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije združujejo sredstva za razširje- 
no gozdnobiološko reprodukcijo iz gozdarstva, predelave lesa in sredstev SR 
Slovenije. S področja gozdarstva se izločajo zlasti tista sredstva, ki niso 
rezultat dela, in del teh sredstev se združi pri samoupravni skupnosti za gozdar- 
stvo SR Slovenije. V združena sredstva prispevajo tudi uporabniki lesa, saj 
se na ta način krepi lesno surovinsko zaledje industrije predelave lesa. SR 
Slovenija prispeva svoja sredstva skladno s predvidevanji družbenih planov 
razvoja SR Slovenije za področje gozdarstva. Sredstva, ki bi se po predlagani 
varianti namenila za razširjeno gozdnobiološko reprodukcijo iz sredstev repu- 
bliškega sklada skupnih rezerv, bi pomenila le manjši del združenih sredstev, 
vendar pa bi bila zelo pomembna spodbuda gospodarstvu za večja vlaganja v 
te namene. 

Po določilih 32. člena osnutka zakona se sredstva in pravice iz kreditnih 
pogodb posebnega kreditnega sklada, ki je bil oblikovan iz sredstev odpravlje- 
nega republiškega sklada za zidavo stanovanjskih hiš, prenesejo na temeljne 
organizacije združenega dela — ustanovitelje občinskih stanovanjskih skupnosti. 
Po podatkih Ljubljanske banke znašajo plasmaji konec leta 1972 317,1 milijona 
dinarjev s povprečnim letnim prilivom anuitet iz danih kreditov približno 
18 do 20 milijonov dinarjev. 

O anonimnem kapitalu v zavarovalnicah in pri reeksporterjih s sedežem 
v SR Sloveniji, kakor tudi nameravanih odločitvah za njihovo likvidacijo še 
nismo prejeli podatkov, zato jih ne moremo posredovati. 

Prilagamo pregled preknjiženih sredstev anonimnega kreditnega sklada 
in posebnega rezervnega sklada poslovnih bank s sedežem v SR Sloveniji po 
stanju 31. 12. 1972 na organizacije združenega dela, interesne skupnosti in 
druge družbenopravne osebe ■— člane zbora banke, ki je bil razdeljen s sklepi 
samoupravnih organov poslovnih bank (Uradni listi SFRJ, št. 58/71 — reali- 
zacija 99. člena zakona o bankah in kreditnih poslih). 

Pregled državnega kapitala (sredstva bivših občinskih družbeno-investicij- 
skih skladov, občinskih stanovanjskih skladov in skladov skupnih rezerv go- 
spodarskih organizacij) na ravni občin je priložen. 

Po informacijah občinskih skupščin ugotavljamo, da proces odpravljanja 
državnega kapitala na nivoju občin zaostaja. Zato je treba to akcijo ustrezno 
pospešiti. V ta namen naj bi skupščina SRS sprejela ustrezno priporočilo, s 
katerim bi opredelila tudi rok za izvedbo te naloge, ki ne bi bil poznejši od 
30. junija 1974. 
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Prav tako bi bilo prav, da bi skupščina SRS priporočila upravljalcem po- 
slovnih bank, da črtajo interkalarne obresti na kredite iz svojih sredstev, ki 
so bili sestavni del investicijskih odločitev, vezanih na kredite iz družbeno- 
investicijskih skladov, za katere so družbenopolitične skupnosti črtale vse in- 
terkalarne obresti že v letu 1971. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. februarja 
1974 obravnaval osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR 
Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s pred- 
logom, da ga v smislu 294. in 296. člena 'poslovnika skupščine SR Slovenije 
obravnava po skrajšanem postopku. 

S predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku se odbor strinja. 
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da predstavlja predlagani osnutek 

zakona začetek konkretnega likvidiranja državnega kapitala na republiški ravni. 
Kot pomembna novost v duhu nove ustave je bila ocenjena vključitev samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja v celoten postopek kon- 
kretnega likvidiranja državnega kapitala ob hkratnem pomembnem elementu 
v smeri večjega integriranja gospodarstva z združevanjem sredstev in obliko- 
vanjem interesnih skupnosti. 

Veliko načelne razprave je bilo tudi v okviru obravnave po členih osnutka 
zakona. Odbor daje k posameznim členom- osnutka zakona naslednje pripombe: 

KI.členu: ta člen splošno obvezuje vse dejavnike, na katere bodo sred- 
stva državnega kapitala prenesena, da jih uporabijo kot združena sredstva v 
ustrezne namene. Po mnenju odbora naj se kriteriji za razdelitev, način, pogoji 
in namen združevanja sredstev in pravic, prenesenih na podlagi tega zakona na 
temeljne organizacije združenega dela, določijo s samoupravnimi sporazumi 
(in ne z družbenim dogovorom ali zakonom, kot je variantno predvideno v 
osnutka zakona). 

K 5. členu : izražen je bil pomlislek, zakaj se sredstva in pravice prene- 
sejo tudi na kovinsko panogo in elektroindustrijo poleg črne metalurgije. Spre- 
jeta je bila obraziložitev, da je namen te vključitve ustvaritev tesnejše povezave 
in sodelovanje proizvajalcev in porabnikov proizvodov črne metalurgije, inte- 
gracijska vertikalna povezava, da ne bodo eni ali drugi poslovali samo po 
kriteriju optimalnosti svoje dejavnosti, pač pa zasledovali skupne, širše interese. 

K 7. členu : v drugi vrsti črtati »prvega odstavka«, ker ima 5. člen samo 
en odstavek. 

K 8. členu: odbor z večino glasov meni, da je primernejša varianta 8. 
člena ne glede na to, da so sredstva namenjena izključno za primarno kmetij- 
sko proizvodnjo, ker je kmetijska proizvodnja šibka in ima kmetijstvo malo 
lastnih sredstev. Vključitev živilske industrije bi sicer imela določene kvali- 
tete za tesnejšo integracijsko povezanost primarne kmetijske proizvodnje in pre- 
delave, vendar sprejem variante v ničemer ne preprečuje, da se ne bi primarna 
kmetijska proizvodnja in živilska industrija tesneje povezali in sodelovali. 

Variantno je bil omenjen tudi predlog, naj bi vprašanje likvidacije držav- 
nega kapitala enostavno tako rešili, da bi odpisali dolgove v kmetijstvu. Vendar 
ta varianta ne bi bila pravična do tistih, ki nimajo kreditov oziroma imajo le 
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nepomembne kredite. V osnovi mora ostati načelo, da je treba vse kredite 
odplačati, sredstva odplačil pa naj se združujejo in s samoupravnim sporazu- 
mom usmerjajo v nadaljnjo uporabo. 

K 11. členu : so dale pripombo strokovne službe Ljubljanske banke, da 
v okviru kreditov, katerih sredstva in pravice po tem členu se prenašajo na 
temeljne organizacije združenega dela •—■ ustanovitelje interesne skupnosti 
železniškega in luškega prometa, ne gre le za sredstva državnega kapitala, pač 
pa tudi za čista bančna sredstva in da verjetno ni prav v celoti enačiti obeh 
virov. Kreditne pogodbe so enotne in iz njih ni razvidna celotna struktura 
primarnih virov celotnega kreditnega zneska. 

Predstavnik Ljubljanske banke je opozoril tudi na obsežnost administra- 
tivnega p-oslovanja na podlagi tega zakona, ko se bodo sredstva najprej cepila, 
delila na številne temeljne organizacije združenega dela, da bi se takoj zatem 
zopet združevala. Ta pripomba velja tudi za druge člene predlaganega osnutka 
zakona. 

K 14. členu : po mnenju odbora je glede na specifičnost dogodkov, ki so 
se odvijali v zvezi z investicijami in prenehanjem proizvodnje in predelave cinka 
v Cinkarni, predlog utemeljen v tolikšni meri, da v celoti opravičuje izjemno 
rešitev. 

V zvezi s Cinkarno Celje je bil dan predlog, da bi se Cinkarna oprostila 
tudi plačila anuitete za leto 1973, ki jo je poravnala po dobljenih informacijah 
v začetku leta 1974. Gre za 4,312 milijonov dinarjev odplačila in 1,302 obresti 
za leto 1973 za kredite iz OIF, torej' državnega, kapitala. Tako naj se ne bi 
črtala glavnica neodplačanih kreditov po amortizacijskem načinu na dan 1. 1. 
1974, pač pa po načrtu amortiziranja per 31. 12. 1972 oziroma 1. 1. 1973. 

Odbor podpira navedeni predlog, predlagatelj zakona pa naj vključi predlog 
v končno besedilo zakona. 

K 20. členu : poslanci s področja železniškega gospodarstva so opozorili, 
da je v zvezi s tem členom nujno, da se na temeljne organizacije združenega 
dela, združene v samoupravni skupnosti železniške in luške infrastrukture, 
prenesejo tudi sredstva po 30. členu zakona, ker sicer bodo težave pri formi- 
ranju te skupnosti, če bodo dobile obveznosti, ne pa tudi sredstev. 

K 24. členu: odbor sprejema varianto. 
K 30. členu : v zvezi s prenosom sredstev in pravic republiškega sklada 

skupnih rezerv gospodarskih organizacij na temeljne organizacije združenega 
dela v panogi kmetijstva, živilske industrije, temeljne organizacije združenega 
dela, združene v samoupravni interesni skupnosti železniškega in luškega gospo- 
darstva ter gozdarstva je bila na seji odbora zelo obsežna razprava, v kateri 
so prišla do izraza najrazličnejša stališča in mnenja. 

Dejstvo je, da so to solidarnostna sredstva, ki jih je gospodarstvo združe- 
valo na podlagi zakona kot svoj prispevek, da ta sredstva niso anonimna, ker 
so v zaključnih računih gospodarskih organizacij vsako leto bila izračunana in 
navedena, da so bila sredstva do vključno zaključnega računa za leto 1970 
prenesena v sklad skupnih rezerv gospodarstva, formiran po tedaj sprejetem 
zakonu. Ta solidarnostna sredstva gospodarstva so se obračala izključno v 
okviru gospodarstva, predvsem za kritje izgub, sanacije in zagotovitve socialne 
varnosti in le v manjšem delu tudi za gospodarske investicije po kriteriju renta- 
bilitetnega računa. 

Zato po mnenju odbora ni mogoče trditi, da gre v tem primeru v celoti 
za anonimni državni kapital in ga enačiti z ostalim državnim kapitalom. 
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Posebej velja poudariti, da sklad skupnih rezerv gospodarstva z novo 
ustavo ne bo likvidiran, pač pa da bo ostal kot solidarnostni sklad tudi po 
sprejetju nove ustave. 

Kot kritika predlagane rešitve je izzvenelo tudi mnenje, da pomeni pred- 
lagani zakon le pregrupiranje sredstev, nasilno odvzet je sredstev enemu delu 
gospodarstva in izročitev drugemu delu gospodarstva. Izražena je bila tudi misel, 
da bi se sredstva vrnila gospodarstvu tako, da gospodarske organizacije določen 
čas ne bi vplačale sredstev v ta solidarnostni sklad. 

Po mnenju odbora nikakor ni mogoče iti mimo samoupravne odločitve 
gospodarstva za tista sredstva, za katera so vplačniki znani in tudi evidenti- 
rani v zaključnih računih in obstaja tudi skupna evidenca v publikacijah 
SDK o podatkih iz zaključnih računov. 

Poslanci, ki delajo v železniškem gospodarstvu, so opozorili, da ni mogoča 
rešitev njihovega problema financiranja gradnje železniške infrastrukture, če 
ne bodo dobili ustreznih sredstev tudi iz naslova likvidacije sredstev republi- 
škega sklada skupinah rezerv. 

Odbor je bil seznanjen tudi s stališčem upravnega sklada skupnih rezerv 
SR Slovenije, pri čemer je bila omenjena tudi skupščina sklada skupnih 
rezerv, v kateri so predstavniki celotnega gospodarstva — vplačnikov sredstev 
v ta solidarnostni sklad. 

V razpravi je bila označena predlagana delitev sredstev kot etatistična 
prerazdelitev sklada skupnih rezerv gospodarstva, s katerimi upravlja gospodar- 
stvo samo, in to neposredno prek upravnega organa. 

Po obsežni razpravi je bil odbor soglasen, naj se 30. člen spremeni tako, 
da se glasi: »Sredstva in pravice iz plasmajev republiškega sklada skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, oblikovana iz prispevkov gospodarskih organi- 
zacij, po njihovih zaključnih računih, vključno z zaključnim računom za leto 
1970, se po stanju na dan 31. 12. 1973 prenesejo na vplačnike skladno z njihovi- 
mi deleži.« 

Odbor meni, da je s tem še v največji meri uresničena osnovna politična 
teza, da o sredstvih odločajo tisti, ki so jih ustvarili. Odbor utemeljuje svoje 
stališče tudi s tem, da s takim predlogom ni z ničemer onemogočeno, da se 
gospodarstvo ne bi odločilo za takšno ali drugačno samoupravno združevanje teh 
sredstev, ki so zbrana v skladu skupnih rezerv. 

K osnutku zakona odbor na opozorilo' predstavnika sklada skupnih rezerv 
gospodarstva opozarja na to, da so se v republiški sklad skupnih rezerv po 
1. 1. 1971 natekla tudi določena sredstva, ki pa imajo izrazit značaj državnega 
kapitala, in še nekatera druga sredstva znanih vplačnikov (40 % prispevka za 
gradnjo posebnih objektov za nekatere investicije, odstopljeni republiški pri- 
spevek iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev, davek 
na presežene osebne dohodke in morda še katera druga sredstva. Po mnenju 
odbora bi morali odločiti tudi o prenosu teh sredstev. 

Odbor predlaga republiškemu ziboru, da sprejme osnutek zakona in da na- 
roči predlagatelju, da pri izdelavi predloga zakona upošteva pripombe in pred- 
loge odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Matevža Lubeja. 

5t.: 402-193/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 
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Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
4. 2. 1974 obravnaval osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije 
združenega dela, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s pred- 
logom, da ga obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal, da se osnutek zakona obravnava 
po skrajšanem postopku; v podrobni obravnavi po členih pa je dal naslednje 
pripombe: 

K 1. členu : zadnji odstavek prvega odstavka naj se spremeni tako, da 
se glasi: »Kriterije za razdelitev, način, pogoj in namen združevanja sredstev in 
pravic, prenesenih na temeljne organizacije združenega dela, bodo določile 
temeljne organizacije združenega dela s samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi 
v skladu z družbenim dogovorom.« 

Odbor je menil, da morajo pri sklenitvi družbenega dogovora sodelovati 
vsi .partnerji, ker gre za važne odločitve pri usmeritvi ekonomske politike 
in da teh vprašanj ni potrebno urejati z zakonom, ker gre za temeljno pravico 
s amoupra vi j alcev. 

K 5. č 1 enu : bili sta izraženi dve mnenji: 
— besedilo ostane nespremenjeno, ker omogoča večjo povezavo med temelj- 

nimi organizacijami združenega dela črne metalurgije, kovinske in elektro- 
industrije, 

— v peti vrsti se črtajo besede »kovinske, elektroindustrije ter«. 
Po tem mnenju naj bi bih nosilci sredstev in pravic SR Slovenije iz kredit- 

nih pogodb, sklenjenih med bankami in organizacijami združenega dela v 
panogi črne metalurgije le temeljne organizacije združenega dela črne meta- 
lurgije, ker ostali dve panogi nimata opravka s kreditnimi pogodbami, ki so jih 
sklenile organizacije črne metalurgije. Kovinska in elektroindustrija nastopata 
glede na črno metalurgijo le kot potrošnik, zato naj bi se medsebojni odnosi 
glede kreditiranja poslovne politike, povezovanja ipd. urejali s samoupravnim 
sporazumom. 

K 8. členu : tudi tu sta bili izraženi dve mnenji: 
— besedilo naj ostane nespremenjeno, ker je po posameznih območjih 

povezava kmetijstva in živilske industrije zelo različna, 
— sprejme se varianta, tj. da se sredstva in pravice SR Slovenije iz kre- 

ditnih pogodb, sklenjenih med bankami in organizacijami združenega dela 
v panogi kmetijstva prenesejo na temeljne organizacije združenega dela v panogi 
kmetijstva (čisto kmetijstvo). 

Odbor je predlagal, da se obe mnenji k 5. in 8. členu proučita in da pred- 
lagatelj do obravnave predloga zakona predloži finančne in ekonomske posle- 
dice, če se sprejme eno ali drugo stališče. 

K 22. členu: velja ista obrazložitev kot k 5. členu. 
K 24. členu : sprejeti sta bili isti pripombi kot k 8. členu, tj. da ostane 

prvotno besedilo člena in mnenje, da se sprejme varianta. 
K 30. členu : v skladu s pripombami k 8. členu sta bili tudi tu izraženi 

ločeni mnenji: 
— prva alinea ostane nespremenjena, 
—• sprejme se varianta prve alinee. 
Odbor in začasna komisija sta bila seznanjena tudi s predlogom UO skupnih 

rezerv SR Slovenije, da bi vračal sredstva na osnovi prijav dejanskim ustvar- 
jalcem teh sredstev, ki so jih vplačali do 31. 12. 1970. 
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Odbor in začasna komisija se s tem predlogom nista strinjala, ker pomeni 
atomizacijo zbranih sredstev in se zavzemata, da se ta sredstva usmerjajo na 
osnovi ekonomske politike, kot predvideva besedilo tega člena. 

Menila pa sta, da bi moral že osnutek predvideti odstotno razdelitev sredstev 
in pravic, ki se prenašajo iz plasmajev republiškega sklada skupnih rezerv na 
temeljne organizacije združenega dela v posameznih panogah. 

K 34. členu : tudi tu sta bili izraženi dve mnenji: 
—< člen naj se črta 
Ustanovitev samoupravne interesne skupnosti železniškega in luškega pro- 

meta ne spada v ta zakon, ker je to urejeno že z novo ustavo. Razen tega pa 
je že v 13. členu rečeno, da do sklenitve samoupravnega sporazuma upravlja 
in izvršuje obveznosti začasni poslovni odbor. To pomeni, da je življenjska doba 
začasnega poslovnega odbora omejena le za določen čas, to je do ustanovitve 
samoupravne interesne skupnosti. 

—■ člen naj ostane; ker se v 13. členu govori le o sredstvih, ki se prenašajo 
in vodijo do sklenitve samoupravnega sporazuma na posebnem računu, medtem 
ko 34. člen govori, da bo s prenesenimi sredstvi upravljala samoupravna inte- 
resna skupnost železniškega in luškega prometa. 

Odbor se je strinjal, da naj izvršni svet pripravi poročilo, ki bi pospešilo 
akcijo odpravljanja državnega kapitala na nivoju občin, pri čemer rok za 
izvedbo te naloge ne bi smel biti poznejši od 30. junija 1974. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona z nave- 
denimi pripombami, ki naj jih predlagatelj do sprejema zakona prouči. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor imenoval poslanca Jožeta 
Dernovška. 

Št.: 402-193/74 
Ljubljana, 4. 2. 1974 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 4. 2. 1974 obrav- 
naval osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s pred- 
logom, da se obravnava v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije. 

V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da predstavlja osnutek zakona 
prvi resni korak za odpravo državnega kapitala na ravni SR Slovenije in obe- 
nem tudi konkretizacijo predlogov zahtev in tudi želja poslancev gospodarskega 
zbora, ki so jih dali v zadnjih letih ob razpravah o tem vprašanju. Ravno tako 
so menili, da določbe osnutka zakona predstavljajo tudi začetek izgrajevanja 
novega sistema razširjene reprodukcije, temelječega na odločitvah samoupravno 
organiziranega gospodarstva. Zaradi tega so poslanci podprli prizadevanja 
izvršnega sveta, izražena v osnutku zakona, saj so le-ta v skladu z njihovimi 
dosedanjimi predlogi in zahtevami. Poslanci so menili, da se z zakonom rea- 
lizirajo tudi politična stališča Zveze komunistov in da je tudi v skladu s sprejeto 
resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije za leto 1974, 
saj se sredstva državnega kapitala po tem1 zakonu usmerjajo predvsem v gospo- 
darsko infrastrukturo, ki je v proizvodnji in investicijah zaostajala za planskimi 
pred vid evan j i. 
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Poslanci so menili, da je zakonu priložena dobra in obsežna obrazložitev, 
kakor tudi ustrezna dokumentacija. 

Poslanci so ugotovili, da so v osnutku predvideni ukrepi za prenos sredstev, 
pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, to je za 
odpravo naslednjih oblik državnega kapitala na ravni SR Slovenije: 

— sredstva, pravice in obveznosti, ki jih je federacija prenesla na SR 
Slovenijo; 

— sredstva, pravice in obveznosti SR Slovenije iz odpravljenih družbenih 
investicijskih skladov in po zakonu o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti; 

— sredstva in pravice republiškega sklada skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij in odpravljenega sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš. 

Poslanci so ugotovili, da omenjena sredstva predstavljajo tako imenovani 
čisti državni kapital in da predstavljajo sredstva, s katerimi razpolagajo banke, 
zavarovalnice in reeksporterji, kakor tudi tista sredstva, ki jih plasirajo v obliki 
kreditov samoupravne interesne skupnosti na ravni republike, tudi obliko 
državnega kapitala, ki pa v tem zakonu ni obravnavan. To velja tudi za državni 
kapital na ravni občin. 

Poslanci so ugotovili, da zaradi tega, ker podatki o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti po neproračunski bilanci federacije, še niso na razpolago, ni 
povsem jasen končni učinek predloženih ukrepov in kriterijev prenosa sredstev, 
pravic in obveznosti na določene temeljne organizacije združenega dela. 

Poslanci so menih, da je potrebno, da se temeljne organizacije združenega 
dela, na katere se bodo prenesla sredstva, pravice in obveznosti SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu, medsebojno povezujejo, da bi bila učinkovitost 
prenesenih sredstev čimvečja. Poslanci so menili, da je potrebno v zakonu 
kriterije za razdelitev, način in pogoje ter namen združevanja sredstev in 
pravic zagotoviti s samoupravnimi sporazumi temeljnih organizacij združenega 
dela in ne z družbenim dogovorom, še manj pa na podlagi določb zakona. 

V nadaljevanju načelne razprave so predstavniki železniškega gospodarstva 
Ljubljana menili, da se v načelu sicer strinjajo s takim načinom prenosa sred- 
stev, pravic in obveznosti SR Slovenije na temeljne organizacije združenega 
dela železniškega gospodarstva, pri čemer se ta sredstva porabijo kot združena 
sredstva za razširjeno reprodukcijo za investicije v železniško infrastrukturo, 
vendar pa so obenem opozarjali, da ta sredstva ne bodo zadostovala za izvajanje 
že sprejetih programov modernizacije železnic oziroma za obveznosti, ki so 
bile sprejete za izvedbo te modernizacije na podlagi poprej sprejetih repu- 
bliških zakonov. 

Predstavnik predlagatelja, kakor tudi člani odbora, pa so menili, da pred- 
videna likvidacija državnega kapitala na ravni republike ne more zagotoviti 
financiranja programa modernizacije železnic v celoti, saj takih pretenzij osnu- 
tek zakona niti nima. Z zakonom je predvideno, da se ostane v okvirih, ki sedaj 
predstavljajo pravne obveznosti gospodarstva, medtem ko se bo morala s celot- 
nim problemom financiranja programa modernizacije železnic ukvarjati pred- 
vsem samoupravna interesna skupnost železniškega in luškega gospodarstva. 
Tudi glede 15 % udeležbe republike pri mednarodnih kreditih v smislu besedila 
nove ustave republika verjetno ne bo mogla biti neposredno udeležena, kot je 
to bila doslej. Tudi predstavnik združenega podjetja elektrogospodarstva Slove- 
nije je menil, da osnutek zakona nima ambicij, da rešuje vprašanja razširjene 
reprodukcije gospodarske infrastrukture, ampak da se z njim predvidijo ukrepi 
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za likvidacijo državnega kapitala, tako da se le-ta prenese kot združena sred- 
stva na pristojne samoupravne interesne skupnosti nekaterih gospodarskih de- 
javnosti. 

V razpravi po členih pa je odbor imel naslednje pripombe in predloge 
za spremembo: 

K 1. členu: V skladu s stališči v načelni razpravi je odbor menil, da 
naj se predloženi varianti v prvem odstavku črtata, to je, da se kriteriji določijo 
s samoupravnimi sporazumi. 

K 8. členu : Vsi člani odbora so soglašali s tem, da se sprejme osnovno 
besedilo 8. člena in ne varianta. To stališče odbora se nanaša tudi na vse 
naslednje člene, kjer je predvidena varianta glede prenosa na TOZD v panogi 
kmetijstva (24. člen in obe varianti prve alinee 30. člena). 

K 14. členu: Odbor je obravnaval informacijo Cinkarne Celje, ki se 
nanaša na prošnjo za odpis obveznosti iz naslova kreditov iz OIF iz leta 1973 
v višini 5,614 mio din, Ta predlog celjske cinkarne so podprli poslanci s celjskega 
območja, odbor pa je sklenil, da se predlagatelju predlaga, da omenjeni problem 
prouči in da naj kolikor obstajajo realne bilančne in druge možnosti, sprejme 
predlog Cinkarne Celje, tako da se ji odpiše obveznosti iz naslova kreditov 
iz OIF za leto 1973. 

K 30. č 1 e n u : Poslanci so menili, da je potrebno proučiti, ali je predvideni 
prenos sredstev in pravic iz republiškega sklada skupnih rezerv v skladu z 
zakonom o skupnih rezervah gospodarskih organizacij (Ur. 1. SRS, št. 46/70) 
oziroma da se določila teh zakonov uskladijo. 

K 30.a členu: V skladu s pripombami k 8. členu naj se ta člen črta. 
Glede na informacije predlagatelja in njegove ugotovitve, da proces odprav- 

ljanja državnega kapitala na nivoju občin zaostaja, predlaga odbor gospodar- 
skemu zboru, da sprejme ustrezno priporočilo, s katerim naj bi se opredelil 
tudi rok za izvedbo te naloge v občinah, in sicer do 30. junija 1974. 

Ravno tako odbor predlaga, da gospodarski zbor sprejme priporočilo uprav- 
ljalcem poslovnih bank, da črtajo interkalarne obresti na kredite iz svojih 
sredstev, ki so bili sestavni del investicijskih odločitev, vezanih na kredite iz 
družbenoinvesticijskih skladov, za katere so družbenopolitične skupnoti črtale 
vse interkalarne obresti že v letu 1971. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da predlagatelju naloži, da ob 
pripravi predloga zakona upošteva tudi pripombe, ki jih je dal odbor. 

Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanko Maro Zlebnik. 

Št.: 402-193/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 
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Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 402-193/74. 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 

za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 

1. člen 

V zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1971 do 1976 (Uradni list SRS, št. 9/69 in 8/73) se l.a člen spremeni tako 
da se glasi: 

»Ne glede na določbe prejšnjega člena se sredstva za namene iz prejšnjega 
člena v letih 1973 do 1976 zagotovijo z obveznim združevanjem sredstev 
organizacij združenega dela. 

Ko se po določbi prejšnjega odstavka zbere 155 milijonov dinarjev, prene- 
hajo obveznosti SR Slovenije po 2. členu tega zakona. 

Sredstva, ki jih organizacije združenega dela združijo po tem zakonu iznad 
zneska iz drugega odstavka tega člena, se namensko uporabijo za vlaganja 
v modernizacijo prog Jesenice—Dobova in Šentilj—Koper.« 

— v drugem odstavku črta besedilo: »v letu 1973«; 
— doda nov četrti odstavek z besedilom: 
»Način upravljanja in vračanja združenih sredstev iz tretjega odstavka 

l.a člena tega zakona določijo s samoupravnim sporazumom organizacije zdru- 
ženega dela, ki združujejo sredstva; do sklenitve samoupravnega sporazuma 
odloča o uporabi združenih sredstev poslovni odbor iz l.č člena tega zakona.« 

3. člen 

V 1. č členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Poslovni odbor iz prvega odstavka tega člena lahko do uporabe združenih 

sredstev za namene iz 1. in l.a člena tega zakona, odobri začasno uporabo 
teh sredstev za kratkoročno kreditiranje obratnih sredstev železniškega gospo- 
darstva.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

4. člen 

Za 3.a členom se dodata nov 3.b člen in 3.c člen, ki se glasita: 
»3.b člen 
Poslovni odbor zagotovi s sredstvi iz l.a člena udeležbo, garancijo za 

vrnitev kreditov in garancijo za pokritje morebitnih prekoračitev pri investi- 
eijah, pri katerih sodelujejo tuji kreditorji.« 

»3.c člen 
Z dnem ustanovitve samoupravne interesne skupnosti za železniški in 

luški promet se pristojnosti poslovnega odbora prenesejo na to skupnost. 
Obvezno združevanje sredstev za namene po tem zakonu preneha pred 

rokom, določenim v l.a členu tega zakona, ko se o tem sklene samoupravni 
sporazum v samoupravni interesni skupnosti.« 
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5. člen 

Ustanovno skupščino interesne skupnosti železniškega in luškega prometa 
skličeta delavski svet železniškega gospodarstva in Luke Koper ter poslovni 
odbor iz l.č člena tega zakona. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, 
določbe 1. in 2. člena tega zakona pa se uporabljajo od 1. januarja 1974. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je v mesecu februarju 1973 sprejela zakon o obvez- 
nem združevanju sredstev organizacij združenega dela po stopnji 1,6% od 
osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela. S tem zakonom je prešla obveznost SR Slovenije po zakonu iz leta 1969 
(Uradni list SRS, št. 9-62/69) z računa za intervencije v gospodarstvu na zdru- 
ženo gospodarstvo, ki ga zastopa poseben poslovni odbor. Zakon je predvideval, 
da gospodarstvo v letu 1973 združi 47,7 milijona dinarjev, kolikor je po osnov- 
nem zakonu znašala obveznost SR Slovenije v letu 1973, ni pa reševal virov 
sredstev za nadaljnja leta do leta 1976. Celotni znesek sredstev po osnovnem 
zakonu je znašal 161 941 000 dinarjev, povečan še za interkalarne obresti 
do 31. decembra 1970 in za obresti v času odplačila. Znesek, ki je bil še potreben 
od 1. 1. 1973 dalje, znaša 155 000 000 dinarjev. 

Ob dokončni odpravi računa za posege v gospodarstvu je torej treba rešiti 
tudi problem priliva sredstev, potrebnih za pokritje svojčas sprejetih obveznosti 
SR Slovenije po citiranem zakonu. Obenem je treba zagotoviti stabilen vir 
sredstev za modernizacijo železnic, v skladu z družbenim planom razvoja 
SR Slovenije v letih 1971 do 1975 in z resolucijo o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974, za čas, dokler 
po ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti uporabniki in železničarji 
tudi razširjene reprodukcije ne uredijo s samoupravnim sporazumom. 

Po podatkih službe družbenega knjigovodstva je bilo konec meseca novem- 
bra 1973 po stopnji 1,6% vplačanih 107 milijonov dinarjev. Ce torej zadržimo 
združevanje sredstev po isti stopnji tudi v letu 1974, bi bilo do svojčas sprejete 
obveznosti republike še manjkajočih približno 50 milijonov, združenih verjetno 
že v prvem polletju 1974. 

Po oceni poslovnega odbora, ustanovljenega po tem zakonu, ki temelji na 
oceni dosedanjih priprav za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti, ni 
pričakovati, da bi v tem roku sklenili samoupravni sporazum, ki bi zagotavljal 
potrebna sredstva za razširjeno reprodukcijo železniškega prometa v skladu 
s potrebami gospodarstva SR Slovenije, kakor jih ugotavljata sprejeti družbeni 
plan 1971 do 1975 in resolucija za leto 1974. Poslovni odbor je zato na svoji 
seji dne 23. januarja 1974 sklenil predlagati, da se v tej prehodni dobi zagotovi 
manjkajoča sredstva z nadaljevanjem obveznega združevanja sredstev organi- 
zacij združenega dela. 

Iz podatkov železniškega gospodarstva Ljubljana sledi, da za prioritetne 
naloge v modernizaciji železniške infrastrukture, zlasti magistralnih prog Jese- 
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n^ce Dobova in Šentilj—Koper, ni mogoče zbrati dovolj sredstev niti iz cene 
prometnih uslug niti iz domačih in inozemskih kreditov. Tudi sredstva, ki jih 
bo namensko združilo gospodarstvo v samoupravno interesno skupnost ob odpra- 
vi državnega kapitala, predvsem zaradi sedanje dolgoročne angažiranosti, ne 
zadoščajo za ta namen. Ne bi bilo sprejemljivo zaradi takih potreb obnavljati 
državni kapital, ampak gre za potrebo združenega gospodarstva, ki jo bo naša 
družba v bodoče reševala v okviru samoupravne interesne skupnosti. 

Zaradi vseh teh navedenih preudarkov osnutek zakona podaljšuje zdru- 
ževanje sredstev organizacij združenega dela namensko za gradnjo železniške 
infrastrukture po stopnji 1,6 % od dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela tudi v letu 1974, 1975 in 1976, s tem, da po ustanovitvi samoupravne 
interesne skupnosti lahko s samoupravnim sporazumom, s katerim bo urejena 
razširjena reprodukcija v železniški infrastrukturi, ta obveznost temeljnih 
organizacij združenega dela preneha. Za razliko od združevanja do zneska 
155 milijonov, ki se uporabljajo, upravljajo in vračajo tako, da niso spreme- 
njene pravice in obveznosti Železniškega gospodarstva Ljubljana iz osnovnega 
zakona, pa se iznad zneska 155 milijonov združena sredstva upravljajo in vračajo 
tako, kakor se to uredi v samoupravnem sporazumu. Zakon torej ne odreja niti 
roka vračila, niti drugih pogojev. Gre torej za bistveno drugačno kvaliteto 
združevanja, ki že v celoti prehaja v pristojnosti samoupravno organiziranega 
združenega dela, čim se organizira samoupravna interesna skupnost. V prehod- 
nem obdobju pa bo tudi s temi sredstvi upravljal poslovni odbor. Zakon izrecno 
predvideva minimum določb, potrebnih za ustanovitev samoupravne interesne 
skupnosti, ter prehod pristojnosti poslovnega odbora na interesno skupnost, 
ko bo ustanovljena. 

Posebno določilo predstavlja tudi pooblastilo poslovnega odbora, da v času 
svojega delovanja, torej v prehodnem obdobju, razporeja neuporabljena sredstva 
bodisi kot obratna sredstva Železniškemu gospodarstvu Ljubljana, ali pa s temi 
sredstvi kot materialno osnovo zagotovi potrebno udeležbo in potrebne garan- 
cije za morebitne mednarodne kredite. Znano je namreč, da Mednarodna banka 
za obnovo in razvoj, s katero naj bi predvidoma sklenili kreditno pogodbo za 
udeležbo pri investicijah v progo Jesenice—Dobova, pogojuje svoj kredit s 15 % 
udeležbo republike, z garancijo za vrnitev kreditiranih sredstev in z garancijo, 
da bodo pokrite vse prekoračitve. Jasno je, da z odpravo državnega kapitala 
SR Slovenija nima več materialne osnove za take garancije, razen če je garan- 
cija SR Slovenije le formalna oblika, izza katere stoji s svojimi sredstvi samo- 
upravno organizirano gospodarstvo. Ker ni mogoče pričakovati, da bi se samo- 
upravna interesna skupnost, katere pravica in obveznost bi bila tudi taka 
garancija, organizirala že v februarju 1974, ko bodo končani pogovori z Medna- 
rodno banko za obnovo in razvoj, bo torej po tem zakonu zagotovljena tako 
pristojnost poslovnega odbora v prehodnem obdobju, kot tudi potrebna mate- 
rialna osnova za tako garancijo, če bi s to banko ali kako drugo banko iz 
inozemstva podpisali tako pogodbo. 

S tem zakonom torej z ene strani SR Slovenija prenaša svoje obveznosti 
po zakonu iz leta 1969 v breme združenih sredstev gospodarstva, obenem pa tudi 
zagotavljamo potrebno kontinuiteto sredstev za modernizacijo in prehod odlo- 
čanja o teh sredstvih v samoupravno sfero, ki jo bo organizirano predstavljala 
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samoupravna interesna skupnost. Z ustanovitvijo te skupnosti bo v okviru spora- 
zuma v tej skupnosti prenehalo združevanje sredstev za modernizacijo železnic 
kot zakonska obveza in postalo v celoti pristojnost samoupravno organizirane 
družbe. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. februarja 
1974 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usme- 
ritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 
294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem 
postopku. 

Odbor se strinja s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku. 
V načelni razpravi so poslanci gospodarskega zbora, prisotni na seji, opozo- 

rili, da sredstva na podlagi tega zakona ne bodo zadoščala za izvršitev moderni- 
zacije prog Jesenice—Dobova in Šentilj—Koper in da zato besedilo osnutka 
zakona ne ustreza v celoti železniškemu gospodarstvu. 

V razpravi po členih so prisotni poslanci s področja železniškega prometa 
predlagali spremembo zadnjega odstavka 1. člena, in sicer tako, da bi se 
sredstva, ki se bodo združila na podlagi tega zakona, namensko uporabila pred- 
vsem za financiranje modernizacije železniške proge Šentilj—Koper, zato pa 
naj se v besedilu zakona črta navedba proge Jesenice—Dobova. 

V daljši razpravi je odbor zavzel stališče, da predlagana dikcija osnutka 
zakona v ničemer ne ovira železniškega gospodarstva, da ne bi sredstev po tem 
zakonu prvenstveno vlagalo v modernizacijo proge Šentilj1—Koper in presežek 
v progo Jesenice—Dobova. Besedilo osnutka zakona pušča to v celoti odprto 
in omogoča železniškemu gospodarstvu prosto odločanje o porabi. 

Poslanci s področja železniškega prometa so predlagali, da se v 4. členu 
osnutka zakona črta 3.b člen, ker da sredstev po tem zakonu ne bo toliko, 
da bi poslovni odbor mogel zagotoviti kritje vsega, kar je v tem členu navedeno. 
Odbor je sprejel stališče, da železniško gospodarstvo ne dobiva sredstev samo 
po tem zakonu, pač pa tudi iz likvidacije državnega kapitala in tako tudi ni 
bil sprejet kompromisen predlog, da se v 3.b členu v prvi vrsti za besedama 
»Poslovni odbor« vstavi beseda »lahko«. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani osnutek zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rudija Rebeka. 

St.: 402-137/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 
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Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 402- 
137/74 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 402-137/74. 

OSNUTEK ZAKONA 

o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu 
dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških 

prog v SR Sloveniji 

1. člen 

Obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske 
kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 9-66/69 in 8-59/73), ki dospejo v letu 1974, se poravnajo iz razlike med pred- 
videnimi in dejansko doseženimi sredstvi, ki so jih organizacije združenega 
dela združile po 3.b členu citiranega zakona. 

2. člen 

Obveznosti SR Slovenije po zakonu iz prejšnjega člena, ki dospejo po 1. 1. 
1975, se poravnajo po samoupravnem sporazumu, ki ga sklenejo poslovne banke 
in s katerim se določa usmerjanje učinkov, nastalih po 1. januarju 1975 z 
omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodar- 
stva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim upo- 
rabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih sredstev in z 
ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Na enak način kot so se združevala sredstva za obveznosti po zakonu o 
usmerjanju sredstev za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976, so se 
tudi ta sredstva zbirala v letu 1973 po stopnji 1,3% do višine 38,1 milijona 
dinarjev, kot znaša obveznost po tem zakonu. Ker se bo sredstev v letu 1973 
zbralo okoli 100 milijonov dinarjev, torej več kot znaša obveznost, predlagamo, 
da se sredstva uporabijo oziroma prepustijo železniškemu gospodarstvu za 
pokritje obveznosti v letu 1974, da pa se obveznosti, ki bi dospele po 1. 1. 1975, 
poravnajo na način, ki bi ga določal samoupravni sporazum med bankami, 
ki bi ga sklenili samoupravljalci bank (politika diferenciranih obrestnih mer). 
Na predložen način bi železnici zagotovili v letu 1974 enake pogoje, kot jih je 
do sedaj določal zakon. V primeru, da s samoupravnim sporazumom med ban- 
kami od leta 1975 naprej ne bi bila od upravljalcev bank zagotovljena benefi- 
cirana obrestna mera, ki bi železniškemu gospodarstvu zagotavljala položaj, 
kakršen mu je bil zagotovljen z zakonom, bo moralo zagotoviti sredstva združeno 
gospodarstvo v interesni skupnosti na način, ki ga bodo določili ustanovitelji 
samoupravne interesne skupnosti. 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, 
št. 402-136/74. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 
402-136/74. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 402-136/74. 

OSNUTEK ZAKONA 

o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po zakonu 
o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo 

železniških prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača 

1. člen 

Obveznosti SR Slovenije po zakonu o konverziji investicijskih kreditov 
za modernizacijo železniških prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica— 
Divača (Uradni list SRS, št. 28-185/71) se poravnajo po samoupravnem spora- 
zumu, ki ga sklenejo poslovne banke in s katerimi se določa usmerjanje učinkov, 
nastalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov 
družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejit- 
vijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodar- 
stva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne 
storitve. 

Z uveljavitvijo samoupravnega sporazuma iz prejšnjega odstavka preneha 
veljati zakon o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških 
prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača. 

2. člen 

Do uveljavitve samoupravnega sporazuma iz prejšnjega člena odložijo 
poslovne banke plačevanje dospelih obveznosti iz investicijskih kreditov za 
modernizacijo železniških prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Diva- 
ča in za odložene obveznosti ne zaračunavajo obresti, zato pa v tem času uporab- 
ljajo kot brezobrestno posojilo ustrezen del sredstev, izvirajočih iz učinkov 
po prvem odstavku prejšnjega člena. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1971 sprejela zakon, s katerim je Združe- 
nemu železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana SR Slovenija zagotovila 
sredstva za konverzijo najetih kreditov do zneska 388 300 000 dinarjev. Po tem 
zakonu bi morala SR Slovenija v letu 1974 zagotoviti sredstva do zneska 
66 200 000 dinarjev. 
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Umik republike s področja razširjene reprodukcije, odprava intervencij- 
skega računa republike, odstopanje sredstev — vračanje državnega kapitala 
združenemu gospodarstvu v upravljanje narekujejo, da republika na podoben 
način hkrati s prenosom sredstev prenese tudi te obveznosti iz sprejetega zakona 
na organizacije združenega dela. Kot možna načina reševanja predlagamo, da se 
obveznosti republike po sprejetem zakonu poravnajo po samoupravnem spora- 
zumu med bankami, ki ga sklenejo poslovne banke v imenu upravljalcev (dife- 
rencirano tretiranje naložb v infrastrukturo). 

Kot drugi možen pristop k načinu pokrivanja obveznosti po sprejetem 
zakonu, ki smo ga vgradili v osnutek zakona o prenosu pravic in obveznosti 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije 
združenega dela, bi z vračanjem sredstev, ki imajo značaj državnega kapitala 
pri republiškem skladu skupnih rezerv oziroma pri predlogih načina vračanja 
sredstev DIS in RIF razrešili obveznosti republike po tem zakonu. 

Pripomba: Podobna konstrukcija kot obveznosti republike za železnico obstaja 
tudi obveznost za financiranje investicij za luško infrastrukturo. Tudi to obveznost 
smo vgradili v osnutek zakona o likvidaciji državnega kapitala. Če tak pristop ne bi 
bil sprejet, bo RSF pripravil zakon o načinu poravnavanja obveznosti republike 
za luko Koper na podoben način, kot je to storjeno s predloženim zakonom za konver- 
zijo pri železnici. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 2. 
1974, št. 402-160/74 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 
402-160/74. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 402-160/74. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, 
nastalih v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih 
uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi 

dohodka v bankah z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom 
družbenih sredstev izven gospodarstva naloženih sredstev 

in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve 

Daje se soglasje k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nasta- 
lih v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov druž- 
benih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo 
obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva 
od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za storitve, 
ki so ga sklenile poslovne banke dne  
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 98. seji 4. febru- 
arja 1974 obravnaval v naslovu navedeni predlog odloka, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava v smislu 
294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. 

V razpravi o samoupravnem sporazumu je bil odbor seznanjen, da v zvezi 
s samim samoupravnim sporazumom stvari miso povsem čiste. Gre za naslednji 
dve vprašanji: 

— k samoupravnemu sporazumu še nista pristopili Jugoslovanska kmetijska 
banka in Reška banka, zaradi česar je prisotno vprašanje, kako rešiti stvar, 
kolikor tudi ti dve banki ne bi podpisali samoupravnega sporazuma. Verjetno 
bi morali potem zadeve urediti z zakonom; 

— k drugemu odstavku 1. točke 2. člena samoupravnega sporazuma je bil 
odbor informiran o naslednjem: 

a) prisotni poslanci gospodarskega zbora s področja železniškega prometa 
so opozorili, da v samoupravnem sporazumu, ki so ga dobili od članov izvršilnega 
odbora Ljubljanske banke, drugega odstavka 1. točke 2. člena sploh ni in da 
se zato čudijo, kdaj in kdo je vstavil ta drugi odstavek, ki je pomemben, ker 
določa porabo, kolikor sredstva na podlagi tega samoupravnega sporazuma 
ne bi zadoščala za kritje vseh potreb po tem samoupravnem sporazumu. Poslan- 
ci, ki delajo v železniškem gospodarstvu, so izrazili svoje nestrinjanje z dikcijo 
drugega odstavka in so predlagali, da se dikcija spremeni tako, da se primanj- 
kljaj enakomerno porazdeli med elektrogospodarstvo in železniško gospodarstvo. 

Odbor je ugotovil, da je predmet sklepanja današnje seje odlok o so- 
glasju in da odbor ne more predlagati spremembe samoupravnega sporazuma 
republiškemu zboru, ki tudi ne sklepa o samoupravnem sporazumu, pač pa le 
odloku o soglasju k samoupravnemu sporazumu. 

Sicer pa odbor opozarja na resnost pripombe in predlaga predlagatelju 
odloka, da do seje republiškega zbora razčisti to vprašanje in poroča republi- 
škemu zboru, kako je z drugim odstavkom 1. točke 2. člena samoupravnega 
sporazuma. 

Glede na navedeno odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme pred- 
lagani odlok, vendar šele po predhodnem sporočilu izvršnega sveta o tem, da 
je vprašanje spornega drugega odstavka 1. točke 2. člena samoupravnega spo- 
razuma rešeno in kako. Sicer pa meni odbor, da republiški zbor ne more spre- 
jeti odloka o soglasju, če samoupravni sporazum ni usklađen in pravilno sprejet 
pri podpisnikih. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Matevža Lubeja. 

Št.: 44-36/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 4. 2. 1974 obrav- 
naval predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju 
učinkov, nastalih v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih upo- 
rabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah 
z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven 
gospodarstva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil 
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za bančne storitve, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo iz- 
vršni svet s predlogom, da se obravnava v smislu 294. in 296. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da nekatere podpisnice samoupravnega spo- 
razuma, to je poslovne banke, omenjenega sporazuma doslej še niso podpisale. 
Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da bodo predvidoma do seje zborov spo- 
razum podpisale še preostale poslovne banke. Razen tega je predstavnik Želez- 
niškega gospodarstva Ljubljana v razpravi navedel, da Ljubljanska banka spo- 
razuma ni podpisala v istem besedilu, kot je predložen. Predstavnik predla- 
gatelja je s tem v zvezi dal zagotovilo, da bodo seje zborov tega in eventualne 
podobne primere razčistili s podpisniki sporazuma. 

V nadaljevanju razprave so predstavniki Združenega podjetja elektro- 
gospodarstva Slovenije in Železniškega gospodarstva Ljubljana članom odbora 
pojasnili pomen določb samoupravnega sporazuma za kritje izgub elektrogo- 
spodarstva in železniškega gospodarstva v poslovnem letu 1973. Po izjavi pred- 
stavnika Združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije bo to podjetje 
zaključilo poslovno leto 1973 z izgubo okoli 190 ali celo več mio din, predvsem 
zaradi cen, ki jih določa republika, povečanih cen premoga v letu 1973, izpada 
električne energije in s tem v zvezi manjše proizvodnje te energije, zaradi 
nakupov energije od drugih dobaviteljev po višjih cenah, delnega nadomestila 
za nedobavljeno energijo nekaterim organizacijam združenega dela slovenskega 
gospodarstva, kakor tudi zaradi povečane amortizacije elektrogospodarstvu. 
Z realizacijo omenjenega sporazuma bo elektrogospodarstvo krilo okoli 50% 
izgube, medtem ko bo ostalo izgubo potrebno nadomestiti iz drugih virov. 
Železniško gospodarstvo Slovenije pa bi z realizacijo sporazuma v celoti pokrilo 
izgubo iz poslovnega leta 1973. 

Odbor je sklenil, da bo gospodarskemu zboru predlagal, da da soglasje 
k predlogu odloka pod pogojem, da se predhodno ugotovi, da so sporazum pod- 
pisali vsi podpisniki v enakem besedilu. 

Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanca Otmarja Se- 
kavčnika. 

Št.: 44-36/73 
Ljubljana, 5. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 44-36/74. 

OSNUTEK ODLOKA 

o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, 
nastalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih 

uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi 
dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim 

uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih 
sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil, za bančne storitve 

Daje se soglasje k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, na- 
stalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov druž- 
benih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah z omejitvijo 
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obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva 
od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za storitve, 
ki so ga sklenile poslovne banke dne    

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 2. 
1974, št. 44-37/74 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 
44-37/74 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 44-37/74. 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

Da bi čim uspešneje razvijali ustvarjalne sposobnosti in krepili samo- 
upravni položaj v socialistični družbi, so delovni ljudje Slovenije sklenili, da 
kot neločljivi in nezamenljivi del samoupravne družbe opredelijo novim zahte- 
vam in možnostim ustrezno vlogo vzgoje in izobraževanja. 

Vzgaja in izobraževanje temeljita na zakonitostih našega družbenega raz- 
voja in omogočata svobodo človeku in delu, človekovim tvornim močem, s ka- 
terimi človek spoznava in spreminja sebe in svet. Izobrazba, znanje in delovna 
usposobljenost v samoupravni družbi so temeljni in nepogrešljivi pogoji za 
popolnejšo človečnost in vsestransko potrditev človekove osebnosti. Vzgoja in 
izobraževanje, temelječa na razrednih osnovah samoupravne socialistične družbe, 
postajata s svojo trajno dejavnostjo ob delu odnos, ki traja vse življenje. S 
svojo zasnovo prispevata k demokratizaciji pravice človeka do izobrazbe na 
osnovi njegovih sposobnosti, družbenih potreb in možnosti. Vsa vzgojno-izobra- 
ževalna dejavnost je grajena kot integralni del združenega dela in je organi- 
zirana na samoupravnih načelih. Takšna zasnova vzgojno-izobraževalnega pro- 
cesa terja odločnejše reformne posege. Nove obveznosti, izražene v tem doku- 
mentu, sprejemajo delavci in drugi delovni ljudje kot temeljni, vsesplošno 
obvezni dogovor vseh samoupravljalcev. 

1. Vzgoja in izobraževanje — gibalo in pogoj družbenega razvoja 

1.1. Socialistična vzgoja in izobraževanje sodita med temeljne pogoje za 
uveljavljanje in razvoj samoupravne socialistične družbe. V družbeni repro- 
dukciji sta pravica in dolžnost, ki ju ni mogoče odtujiti delavcem in delovnim 
ljudem. 

Povezanost vzgoje in izobraževanja s proizvodnim delom, s spoznanji na- 
glega razvoja znanosti in tehnologije terja bistvene spremembe v vzgojno- 
izobraževalnem delu. Zmanjšuje se razlika med fizičnim in umskim delom, 
raste pa proizvajalna in ustvarjalna moč združenega dela. 

Delovni ljudje si v proizvodnem procesu in v samoupravni praksi nenehno 
izpopolnjujejo in bogatijo izobrazbo in znanje ter se tako usposabljajo za 
pogljabljanje samoupravnih odnosov. Samoupravljalec se mora stalno uspo- 
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sabljati, saj bo le z znanjem o naravi, družbi in človeku mogel obvladati in 
pospeševati razvoj proizvajalnih sredstev in družbenih odnosov. 

Tako pojmovano vlogo vzgoje in izobraževanja bodo delavci in delovni 
ljudje uresničevali le, če bodo to družbeno dejavnost usmerjali solidarno in 
skladno z drugimi dejavnostmi. 

1.2. Z uveljavljanjem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v druž- 
benih dejavnostih in njihovim samoupravnim vključevanjem v celoten sistem 
družbene reprodukcije se ob svobodni menjavi dela bistveno spreminjajo odnosi 
med delovnimi ljudmi na vseh področjih združenega dela. V takih družbeno- 
ekonomskih odnosih delavci in delovni ljudje uveljavljajo svojo pravico do 
vzgoje in izobraževanja. Solidarno združeni samoupravljalci dosegajo s tem 
vsestranski razvoj otrok, mladine in odraslih, razvijajo njihove sposobnosti in 
odpravljajo posledice različnega materialnega položaja posameznikov, družine 
in okolja. 

Vzgoja in izobraževanje sta predvsem interes združenega dela, obstajajo 
pa še posebni in posamični interesi delovnih ljudi, njihovih asociacij in drugih 
organizacij. Združevanje, usklajevanje in izražanje teh interesov je organizirano 
v samoupravnih interesnih skupnostih, v katerih delovni ljudje vodijo politiko 
razvoja, skrbijo za materialno osnovo in urejajo tudi druge zadeve s področja 
izobraževanja. 

Svobodna menjava dela na področju vzgoje in izobraževanja se uresničuje 
zlasti v izobraževalnih skupnostih, ki se oblikujejo tako*, da omogočajo smotrno 
izražanje in zbliževanje posebnih interesov ter njihovo usklajevanje z družbeno 
politiko. S tem je delavcem na področju vzgoje in izobraževanja zagotovljen 
enakopraven družbenoekonomski položaj. 

Za predšolsko vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli se občani združujejo 
neposredno in prek krajevnih skupnosti ali temeljnih organizacij združenega 
dela v temeljnih izobraževalnih skupnostih, kjer združujejo sredstva, odločajo 
o programu in organizaciji dejavnosti, zagotavljajo brezplačno šolanje in vse 
učence solidarno izenačujejo možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok. 

Izobraževanje po osnovni šoli je priprava za delo. Združeno delo je glavni 
nosilec interesa, zato delavci v organizacijah združenega dela združujejo inte- 
rese in sredstva za izobraževanje iz dohodka TOZD. Združeno delo ne izčrpa 
svojega interesa samo z interesi posamezne temeljne organizacije združenega 
dela, temveč prek različnih oblik in enotnega sistema skrbi za celotno družbeno 
kadrovsko reprodukcijo. 

Občani, delovni ljudje in organizacije združenega dela, združeni v samo- 
upravnih izobraževalnih skupnostih, usklajujejo skupne interese, s čimer skrbijo 
tudi za zadovoljevanje načrtovanih družbenih potreb po kadrih in za izenače- 
vanje možnosti za izobraževanje za vse, ki se učijo, ne glede na njihovo regio- 
nalno ali socialno pripadnost. 

Podlaga za enakopraven družbenoekonomski položaj in svobodno menjavo 
dela bodo sprejeti programi izobraževanja, njihova realizacija in strokovno ter 
družbeno verificirane cene programov izobraževanja. Razvojna politika družbe 
mora vključevati materialno podlago za delo šol in ustvarjanje takšnih delovnih 
razmer, da bodo izobraževalne organizacije dejansko odgovorne za rezultate 
svojega dela. 

Delovni ljudje v organizacijah združenega dela, krajevnih in družbeno- 
političnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah uveljavljajo svoje 
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interese za vzgojo in izobraževanje s soodločanjem v upravljanju vzgojno- 
izobraževalnih organizacij. V samoupravljanje temeljnih organizacij združenega 
dela na področju vzgoje in izobraževanja se enakopravno vključujejo učenci 
in študentje kot udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. 

1.3. Da bo delovni človek svoboden v svojih odločitvah pri uresničevanju 
vseh svojih pravic in nalog, potrebuje široko izobrazbo in kulturo. Zato je 
izobraževanje kritični in tvorni odnos do stvarnosti, humanost in družbena 
aktivnost splošna dolžnost mladostnikov, delovnih ljudi, vzgojno-izobraževalnih 
organizacij, staršev, temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skup- 
nosti, samoupravnih interesnih skupnosti, strokovnih organizacij in vseh ljudi 
v kakršnemkoli delovnem, samoupravnem in interesnem združenju, še posebej 
v družbenopolitičnih skupnostih. 

Mladi in odrasli doisegajo socialistične vzgajno-izobraževalne smotre, ki 
temeljijo na osnovah marksizma kot filozofije, znanstvene teorije, ideologije 
in prakse delavskega razreda, tako da: 

— z materialistično dialektično metodo spoznavajo in proučujejo zakonitosti 
in vzročne zveze v razvoju narave, družbe in človeka ter si pridobivajo marksi- 
stični svetovni nazor; razvijajo kritično in ustvarjalno mišljenje, ki omogoča 
samoupravljalcu, da prodira v bistvo stvari in pojavov, da razume protislovja 
sodobnega sveta, se svobodno opredeljuje in vključuje v fronto socialističnih 
sil za gradnjo kotounistične družbe; 

— obvladujejo osnove znanosti, se usposabljajo za ustvarjalno uporabo 
znanstvenih dosežkov in tehničnih odkritij, s tem. spreminjajo značaj in struk- 
turo dela, si pridobivajo odgovoren odnos do dela kot edinega vira vrednosti 
in merila za lastni ekonomski in družbeni položaj, razvijajo svoja nagnjenja 
in delovne sposobnosti in smisel za gospodarnost in delovno kulturo; 

— spoznavajo bistvo družbenoekonomskih odnosov, politični ustroj, pravice 
in dolžnosti občanov v samoupravni socialistični družbi, se usposabljajo za ne- 
posredno odločanje o pogojih in dosežkih svojega dela, za neposredno spre- 
minjanje družbenih odnosov, obvladujejo demokratične metode pri uveljav- 
ljanju osebnih pravic in svoboščin in solidarnost pri delu in skupnem življenju; 

— se vzgajajo v slovenskem in jugoslovanskem patriotizmu, v enako- 
pravnosti, bratstvu in enotnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, v zvestobi 
socialistični domovini in pripravljenosti pri obrambi njene neodvisnosti, v duhu 
spoštovanja drugih narodov, mednarodne solidarnosti delovnih ljudi in miru na 
svetu', obenem pa v odločni volji, da v primeru potrebe branijo čast in ne- 
odvisnost svoje domovine; 

—• se usposabljajo za boj zoper vsakršno izkoriščanje človeka in nacio- 
nalno nestrpnost, proti vsakemu podcenjevanju pravic in dosežkov drugih 
narodov; 

— bogatijo svojo osebnost z etničnimi, estetskimi, kulturnimi vrednotami 
naših narodov in vsega človeštva in živijo kulturno življenje; 

■— razvijajo v zasebnem in javnem življenju humane medsebojne odnose, 
se usposobijo za presojo lastnega ravnanja in obnašanja, kakor zahteva sklad- 
nost osebnih in družbenih interesov, se vzgajajo za humane in zdrave odnose 
med spoloma ter za skladne, odgovorne odnose v zakonu in družini; 

— se telesno in duševno razvijajo v zdrave in vsestransko razvite osebnosti, 
ki bodo čutile trajno potrebo pO izobraževanju, osebnem in kulturnem na- 
predku in telesni kulturi, oprti na sodobna pojmovanja v njeni vlogi v socia- 
listični družbi. 

44 
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Navedeni socialistični vzgojno-izobraževalni smotri so idejno izhodišče in 
vsebinska opredelitev vzgoje in izobraževanja kot dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. Ti smotri so temelj vzgojno-izobraževalnega sistema. Učitelji so 
dolžni, da jih dosegajo, zanje so odgovorni delegati organizacij združenega dela 
v krajevni skupnosti in v samoupravnih organih vzgojno-izobraževalnih orga- 
nizacij. Strokovne in pedagoške službe so dolžne ugotavljati, kako se ti smotri 
dosegajo, v soglasju z družbenimi zahtevami. Dolžnost raziskovalnih organizacij 
pa je, da smotre konkretizirajo in prirede za 'šolsko rabo. 

2. Temeljna načela vzgojno-izobraževalnega sistema 

2.1. Pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega sistema izhajajo delavci in 
delovni ljudje iz temeljnih vzgojno-izobraževalnih smotrov, s stališč Zveze 
komunistov Slovenije in družbenopolitičnih organizacij v SR Sloveniji o vzgoji 
in izobraževanju na samoupravni podlagi in iz ustave SR Slovenije. Zato mora 
vzgojno-izobraževalni sistem temeljiti na naslednjih načelih: 

Samoupravna socialistična družba je razredna družba. Njena vodilna sila, 
delavski razred, ustvarja družbene, politične in Ekonomske pogoje za osvobo- 
ditev dela in prehod v brezrazredno družbo oziroma skupnost svobodnih pro- 
izvajalcev. Zato sta tudi vzgoja in izobraževanje razredno zasnovana. 

Idejna osnova razredne opredeljenosti in usmerjenosti vzgoje in izobraže- 
vanja je marksizem. Za razredno zasnovanost vzgojno-izobraževalnega sistema 
so najpomembnejši elementi: samoupravnost, demokratizacija vzgoje in izobra- 
ževanja in solidarnost združenih proizvajalcev. 

Samoupravnost je temeljno družbeno in pedagoško načelo. Opredeljuje 
odnos med učiteljem in učencem in vse odnose med šolo in družbo. Le v tako 
zasnovanem vzgojno-izobraževalnem procesu je učencu omogočeno, da se obli- 
kuje v svobodno, delovno, tvorno in kritično osebnost. Samupravni odnos v 
šolah, ki se odraža skozi celotno pedagoško delo, v katerem enakovredno sode- 
lujeta učitelj in učenec, je prva samoupravna praksa mladih ljudi, hkrati pa 
najbolj učinkovito sredstvo proti tistim pojavom v družbi, ki mladega človeka 
odtujujejo in mu vzbujajo občutek nemoči. Mladino navajajo na samoupravne 
socialistične odnose v družbi in med ljudmi, krepijo etična načela, kot so tova- 
rištvo, solidarnost, medsebojno razumevanje, kulturnost v vzajemnih odnosih, 
odgovornost in spoštovanje do dela. 

Pri izobraževanju odraslih so samoupravni odnosi pravica slušateljev in 
sredstvo njihovega vsestranskega razvoja. 

Demokratizacija vzgoje in izobraževanja pomeni ustvarjanje enakih mož- 
nosti za vzgojo in izobraževanje mladih in vseh drugih delovnih ljudi po nji- 
hovih sposobnostih za osebni in načrtovani družbeni interes. Združeni pro- 
izvajalci solidarno zagotavljajo sredstva za delo vzgojno-izobraževalnih orga- 
nizacij. 

Da bi mladini omogočili enake možnosti za izobraževanje, je treba razvijati 
vse oblike predšolskega varstva in vzgoje in izenačiti kvaliteto osnovnih šol, 
povečati zmogljivosti domov za učence in študente in odmeriti večja sredstva 
za štipendiranje in druge oblike za pomoč učeči se mladini. Treba je zagotoviti, 
da bodo te dobrine koristile tistim slojem mladine, ki brez družbene pomoči 
ne bi mogli razviti svojih sposobnosti. 

Zagotoviti bo potrebno tudi, da se hitreje izenačujejo možnosti odraslih za 
nadaljnje izobraževanje ne glede na njihov materialni in socialni položaj. 
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Ekvivalentnost in medsebojna vsebinska povezanost vzgojno-izobraževalnih 
programov vseh vrst vzgojno-izobraževalnih organizacij v vseh smereh, tako 
med ustanovami iste ravni — horizontalna povezava — kakor med nižjimi in 
višjimi ustanovami — vertikalna povezava — sta pogoj za oblikovanje prožnej- 
šega in s tem dostopnejša vzgojnega in izobraževalnega sistema. 

Vse izobraževalne oblike so med seboj enakopravne in tvorijo neločljivo 
celoto. 

Vzgoja in izobraževanje sta po svoji družbeni vrednosti in pomembnosti 
in neločljivi sestavini dela vzgojnoizobraževalnih organizacij. Družbene vzgojno- 
izobraževalne smotre je mogoče dosegati le s skladnim učinkom obeh sestavin. 

Družbena skupnost pričakuje od vseh vzgojno-izobraževalnih organizacij, 
da stalno izpopolnjujejo in izboljšujejo kvaliteto in učinkovitost svojega dela 
v vseh vrstah in na vseh stopnjah šol. 

Vse izobraževalne organizacije, samoupravne interesne skupnosti in pri- 
stojne strokovne službe imorajo skupno ukrepati, da se v osnovni šoli popol- 
noma odpravi osip in da se uveljavi ekonomičnost vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 

Načelo o trajno učeči se družbi, o permanentnem izobraževanju terja, da ga 
delavci in delovni ljudje uresničujejo v celotnem vzgojno-izobraževalnem si- 
stemu, delovnem procesu in v življenju posameznika in družbe. 

Vzgojno-izobraževalne programe, organizacijo pouka morajo izobraževalne 
organizacije in strokovne službe snovati na spoznanju, da se izobraževanje v 
sodobni družbi ne konča s šolanjem v mladosti, temveč mora z družbeno in 
strokovno podporo hitreje postajati trajen proces, v katerega se vključujejo 
šole in specializirane organizacije za izobraževanje ob delu. Pri tem dobivajo 
vse pomembnejšo vlogo delovne organizacije, saj njihovi delavci pridobivajo 
svoje znanje v združenem delu in z njim ustvarjajo možnosti za delo in za 
lastno izobraževanje. 

Predmetniki, učni načrti in študijski programi morajo jasno in javno opre- 
deliti obseg obveznega nujnega znanja. Vse zastarelo znanje in nebistveno fakto- 
grafijo je treba izločiti. V tem smislu je treba učne načrte nenehno preverjati 
in izpopolnjevati z novimi spoznanji znanosti in tehnologije, z izobraževalnimi 
potrebami delovnih ljudi in občanov. Težišča učne oziroma študijske snovi 
morajo biti na temeljnih splošnih in strokovno teoretičnih znanjih in njihovi 
tvorni uporabi, nikakor pa ne na pozitivizmu, za katerega so značilni idejni 
nevtralizem, historicizem in enciklopedičnost, torej na učenju, na razvijanju 
sposobnosti, pridobivanju znanja in razvijanju miselnih procesov. 

V učno-vzgojnem procesu naj se razvijajo kritično in ustvarjalno mišljenje, 
razumevanje pojavov in uporaba znanja v praksi. 

Neprimerne načine ocenjevanja je treba zamenjati z novimi, ki bodo spod- 
budno vplivali na učenje in delo. 

Vzgojno-izobraževalne organizacije krepijo dialektičen odnos med teoretič- 
nim izobraževanjem in družbeno prakso. V ta namen uporabljajo izobraževalne 
metode, ki so uspešne, in oblike družbenega delovanja, ki krepijo interes in 
sposobnost za samoizobraževanje po končanem šolanju. Načrtno pospešujejo 
izobraževanje ob delu kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema, da 
se bodo delavci v čim večjem številu izobraževali, ne da bi pretrgali delovno 
razmerje. ''Pri tem uveljavljajo delavci svojo pravico do izobraževanja ob delu 
v delovnih organizacijah v skladu s svojimi nagnjenji, željami in razvojnimi 
programi delovnih organizacij. 

44* 
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2.2. Temelj splošne izobrazbe je obvezna osnovna šola. Uspešno jo mora 
končati vsak telesno in duševno zdrav otrok. 

Vzgojno-izobraževalne organizacije in še posebej osnovne šole so odgo- 
vorne, da v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami pri razvijanju poklic- 
nega svetovanja omogočajo mladini, da povsem uveljavi svoje naravne spo- 
sobnosti in nagnjenja za poklic, da izbere sebi primerno izobraževalno pot in da 
se po končanem šolanju ustrezno zaposli. 

2.3. Vzgoja in izobraževanje slovenskih otrok v tujini je sestavni del vzgoj- 
no-izobraževalnega sistema. Socialistična skupnost je dolžna doseči, da je čim- 
večje število otrok, ki so s starši začasno v tujini, deležnih organiziranega 
dopolnilnega pouka v materinem jeziku in kulturi lastnega naroda. Socialistična 
skupnost je odgovorna za to, da se tudi zdomske mlade generacije vzgoje v 
samoupravnem socialističnem duhu. Vzgojno-izobraževalne organizacije morajo 
posvetiti mladini, ki se vrača iz tujine, vso pozornost, jo sprejeti in ji približati 
temeljne vrednote naše samoupravne socialistične družbe. 

2.4. Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, je pripadnikom obeh 
narodnosti zagotovljen pouk v njihovem jeziku. Pripadniki madžarske narod- 
nost se vzgajajo in izobražujejo v dvojezičnih šolah, kjer je pouk organiziran 
tako, da si učenci pridobijo znanje obeh jezikov in se enakovredno seznanijo 
z zgodovino in kulturo obeh narodov. Socialistična republika Slovenija skrbi 
za razvoj šolstva in za usposabljanje kadrov, ki so za to potrebni, prek samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

2.5. Razvijanje vzgojno-izobraževalnega sistema je stalna družbena aktiv- 
nost. V njej ne sme biti površnih, nestrokovnih prijemov in ne neutemeljenih 
ukrepov, ki jih ni možno izpolniti. Zato je na tem področju potrebno1 inten- 
zivneje razvijati znanstveno-raziskovalno in strokovno delo. K uspešnemu raz- 
vijanju vzgojnega in izobraževalnega sistema bo pripomoglo tudi dogovarjanje 
med neposredno zainteresiranimi dejavniki. 

2.6. Sodobno življenje in z njim povezani problemi mladine in zaposlenih 
zahtevajo premišljeno pozornost in izvirne oblike družbene skrbi, da bi mladina 
in zaposleni laže zadostili potrebam- po znanju, kulturi, umetnosti, tehniki, 
športu, rekreaciji, skratka vsem sestavinam vzgoje in izobraževanja, ki omogo- 
čajo celovito, vsestransko veljavo, sposobnost in sproščenost delovne, tvorne 
osebnosti. 

V sodobnih razmerah tehničnega razvoja in urbanizacije je treba zdrav- 
stveno in telesno vzgojo in izobraževanje pojmovati in uresničevati kot neloč- 
ljiv del vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s športnimi in drugimi aktiv- 
nostmi. Poskrbeti je treba, da bo postala telesna kultura na šolah učinkovitejša 
in preseči njeno zaprtost v klasične oblike učne ure tam, kjer je še. 

Telesna vzgoja, šport in rekreacija morajo postati življenjska oblika mla- 
dine in delovnih ljudi. S tem so seveda povezane zahteve po novi organizaciji 
pouka, telesne vzgoje, potrebni so novi objekti, igrišča, rekreacijski parki, pred- 
vsem pa materialni pogoji za tako izrabo prostega časa. 

3. Nosilci podružbljanja vzgojno-izobraževalnega dela 

3.1. Družina je prvi in nenadomestljivi oblikovalec mladega človeka. Pri 
oblikovanju vsestransko razvite socialistične osebnosti ima posebno vlogo, saj 
kot primarna družbena grupa močno vpliva na socializacijo osebnosti. Ena 



Priloge 693 

izmed osnovnih nalog družine v samoupravni socialistični družbi je v tem, 
da razvija moralne in psihične lastnosti otrokove osebnosti in da ji oblikuje 
osnovne elemente socializacije. Družina prenaša in oblikuje najboljša izročila, 
kulturne vrednote in etične norme. Starši v veliki meri zasnujejo psihosocialne 
značilnosti z vzgojo svojih otrok, zato je v veliki meri od njih odvisna oprede- 
ljenost mladine. Vzgoja in izobraževanje v družini pomenita socialistični družbi 
osnovo njene skrbi za mlado generacijo. Zato si družba prizadeva uveljaviti 
takšno družinsko vzgojo, ki bo temeljila na vrednotah socialističnega huma- 
nizma. Za to družbeno odgovorno vlogo se morajo starši ob pomoči samoupravne 
socialistične družbe nenehno usposabljati. 

Krajevna skupnost povezuje starše, vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraže- 
valne zavode1, organizacije združenega dela, družbenopolitične organizacije in 
društva in jih vključuje v proces družbene vzgoje. Odgovornost za mladino se 
razodeva v stvarnem delu vseh naštetih dejavnikov, ki morajo imeti za to 
nalogo sposobne kadre. 

Organizacije združenega dela kot dejavnik povezovanja izobraževanja in 
dela vplivajo na oblikovanje profilov poklicev in vsebino vzgojno-izobraževal- 
nega dela. Hkrati morajo biti glavni nosilci, stalnega izobraževanja lastnih de- 
lavcev. Delovni ljudje v organizacijah združenega dela, zavedajoč se moralne 
soodgovornosti za rast mladih in odraslih, sodelujejo s svojimi delegati v samo- 
upravnih organih vzgojnih in izobraževalnih organizacij in pomagajo v priza- 
devanju družbe za napredno vzgojo in izobraževanje. 

Vse pomembnejši in enako odgovorni dejavniki so pri tem radio in televi- 
zija, kinematografija, tisk, založniška dejavnost, kulturne institucije in drugo. 
Treba je zagotoviti močnejši vpliv ustanoviteljev in družbenopolitičnih skup- 
nosti na kadrovsko politiko in na oblikovanje njihovih programov, saj postajajo 
ti sestaven in vedno bolj vpliven del vzgoje in izobraževanja. Ce hočejo usmer- 
jati programe, morajo vplivati na kadrovsko politiko. 

Za trajno krepitev samoupravne socialistične zavesti delavcev in delovnih 
ljudi, njihove patriotične vzgoje in mednarodne solidarnosti je pomembno delo 
družbenopolitičnih organizacij ter kulturnih, športnih in drugih specializiranih 
društev. 

3.2. Predšolska vzgoja je začetna stopnja telesnega, intelektualnega, estet- 
skega, socialnega, čustvenega, moralnega in delovnega oblikovanja socialistične 
osebnosti. Družbeno organizirana predšolska vzgojno-varstvena dejavnost je 
zato sestavni del enotnega vzgoj no-izobr aževalnega sistema. 

Predšolska vzgoja v vzgojnoi-varstvenih zavodih podpira pozitivno dru- 
žinsko vzgojo in izravnava ali vzgojno zbližuje razmere, v katerih rastejo 
otroci, in skrbi za enotnost vzgoje in varstva otrok. 

Možnost otrok za uspešno šolanje je treba čun bolj izenačiti. Vsi otroci 
naj bodo po programu male šole vključeni v družbeno organizirano vzgojo in 
izobraževanje že pred vstopom v osnovno šolo. Tam, kjer so zaradi manjše 
razvitosti območja razlike prevelike, in tam, kjer je zaposlenost mater visoka, 
je potrebno dati širjenju vzgojno-varstvene dejavnosti prednost. 

3.3. Obvezna osnovna šola je za mladino in odrasle temelj nadaljnjega 
šolanja in trajnega izobraževanja. Zato je družbena skupnost dolžna, da jo 
čimbolj razvija in izpopolnjuje. 

Osnovna šola je zato po vsebini in organizaciji enotna šola, ki po enotnem 
programu razvija vsem učencem njihove sposobnosti, dispozicije in interese. 
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Sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela in življenja šole so poleg pouka 
tudi dopolnilni pouk in dodatna pomoč učencem ter prostovoljne dejavnosti. 
Osnovna šola si mora prizadevati, da z racionalizacijo in sodobnimi metodami 
dosega večjo učinkovitost ob snovni razbremenitvi pouka. 

Da bi zagotovili dogovorjene enake osnovne možnosti za izobraževanje in 
vzgojo, je potrebno razporediti osnovne šole tako, da poleg pedagoških in eko- 
nomskih kriterijev upoštevamo tudi socialno in kulturno poslanstvo šole. Pouk 
v kombiniranih oddelkih je treba omejiti na pedagoško utemeljen obseg. V 
socialno, kulturno in gospodarsko manj razvitih območjih je treba z dobrimi 
učiteljskimi kadri, z gradnjo šol, s sodobno opremo učilnic, s potrebnimi učili in 
učnimi pripomočki hitreje izenačevati objektivne pogoje za vzgojno-izobraže- 
valno delo. Razvijanje šol s podaljšanim in celodnevnim programom bo zlasti 
v manj razvitih območjih omogočilo hitrejši socialni in kulturni napredek. Pove- 
čati je treba skrb za zdravstveno varstvo in prehrano učencev, posebej tistih, 
ki se dnevno vozijo v šolo. 

Vzgojno-izobraževalno delo je treba usmeriti tako, da bodo vsi učenci 
v osmih letih uspešno končali osnovno šolo. Ponavljanje razreda naj bo samo 
izjemna možnost. 

Sodobni pouk in razširjeni program osnovne šole, zlasti pa aktivna samo- 
upravna vloga učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, zahtevajo zadostne 
funkcionalne prostore, ki jih je mogoče prilagajati za različne namene, oblike 
vzgojno-izobraževalnega dela in za kulturne naloge šole. Pri novih gradnjah 
in adaptacijah šol je treba predvideti poleg notranjih prostorov s telovadnicami 
tudi primerne zunanje površine za šport, telovadbo in tekmovanja šolske mla- 
dine in rekreacijo odraslih. 

Otrokom, ki so v svojem telesnem in duševnem razvoju sicer moteni, in 
ne spadajo v posebne zavode, mora šola s posebno pedagoško pomočjo omogočiti 
normalen razvoj in uspešno napredovanje. 

Osnovna šola sodeluje s starši, jih usposablja za ustrezno družinsko vzgojo 
in jim pomaga pri vzgoji in izobrazbi njihovih otrok. S tem prispeva k sklad- 
nosti družinske in družbene vzgoje in k večjemu skupnemu vzgojnemu učinku 
družine in šole. 

Mladim in odraslim, ki niso uspešno končali osnovne šole, je treba omogo- 
čiti, da si pridobijo osnovno splošno izobrazbo z izobraževanjem ob delu. Vse- 
bino, delovne oblike in metode z mladostniki in odraslimi je treba prilagoditi 
njihovim sposobnostim in starosti. 

3.4. Otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem raz- 
voju mora biti brezplačno zagotovljeno celovito in neprenehno usposabljanje 
za življenje in delo. Usposabljati se morajo ti otroci že v predšolski dobi. 

Zagotoviti je treba pravočasno odkrivanje motenj in strokovno neoporečno 
kategorizacijo takih otrok in njihovo pravočasno vključevanje v usposabljanje. 
Z odgovornostjo je treba spremljati psihofizični razvoj kategoriziranih otrok 
in jih pravočasno vključiti v reden vzgojno-izobraževalni proces, če so se 
zanj usposobili. 

Glavna skrb je poklicna usmeritev teh otrok, sistematično delovno uspo- 
sabljanje in izobraževanje v posebnih poklicnih šolah in posebnih šolah za 
specializirane delavce v poklicih, ki ustrezajo njihovim psihofizičnim spo- 
sobnostim. 
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3.5. Usmerjeno izobraževanje 

3.5.1. Usmerjeno izobraževanje mora biti kot del celotnega sistema vzgoje 
in izobraževanja enotno, stopnjevano, zelo prožno in hitro prilagodljivo samo- 
upravnim, znanstveno-tehnološkim, ekonomsko-socialnim, demografskim in dru- 
gim spremembam v razvoju naše družbe. Da bi to dosegli, moramo sistem 
usmerjenega izobraževanja na srednji stopnji reformirati tako, da se bodo učenci 
po zaključku vsake učne stopnje lahko vključevali v delovni proces oziroma 
ustrezni poklic ali takoj nadaljevali šolanje ali pa se nadalje šolali ob delu. 

Po ciljih in nalogah šolanja naj bo izobraževanje po končani osnovni šoli 
vsebinsko zasnovano tako, da bo možno: 

—• nadaljevati in graditi na vzgojno-izobraževalnih dosežkih osnovne šole, 
pri čemer naj bosta splošno in strokovno izobraževanje tesno povezana; 

— usposabljati za poklic, upoštevaje sodobno tehnologijo, razvoj proiz- 
vodnje in poklicev, omogočati trajno nadaljnje izobraževanje na višji strokovni 
ravni in stalno izpopolnjevanje ob delu; 

— združevati teoretični in praktični pouk s proizvodnim delom; 
— zagotavljati dovolj srednjih in visokih strokovnih delavcev za -potrebe 

v organizacijah združenega dela. 
3.5.2. Usmerjeno izobraževanje po končani osnovni šoli bomo morali uve- 

ljaviti tako, da bo najprej zajelo obvezni in ekvivalentni učni program. Vsi 
trije programi so podlaga za usmeritve v naslednjih letih šolanja. 

Obvezni program naj razvija sposobnost, znanje in osebne kvalitete, po- 
trebne za učinkovito nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. 

Obvezni izbirni program, vezan na učenčevo usmeritev, naj se dopolnjuje 
z dodatnim fakultativnim izborom iz programa, da bi čim bolje razvili indivi- 
dualne sposobnosti in zadovoljili interese ter nagnjenja učencev. Tako oblikovan 
učni program — obvezni enotni program za vse učence, obvezni izbirni in fa- 
kultativni program — naj omogoča vsem učencem individualni razvoj, poklicno 
in delovno usposobljenost ter možnost za nadaljnje izobraževanje. 

Da bi dosegli tako usmerjeno izobraževanje po končani osnovni šoli, je 
treba razviti različne prožne organizacijske oblike (npr. šolske centre), ki bodo 
omogočale programsko diferencirane, horizontalne in vertikalne povezave. 

Usmerjeno izobraževanje po končani osnovni šoli naj bo dostopno mladim 
in odraslim po njihovih sposobnostih in nagnjenjih v skladu z družbenimi 
potrebami in razvojnimi programi v organizacijah združenega dela. 

K dostopnosti in uspešnosti usmerjenega izobraževanja po končani osnovni 
šoli bodo prispevali kvalitetni učiteljski kadri in racionalna mreža srednjih 
šol in domov za učence teh šol, mreža, ki bo nastala po načelu policentričnega 
razvoja v naši republiki. 

Zato bo treba spremeniti sedanja učna razmerja in sedanjo periodično 
organizacijo pouka. Namesto te bo treba vzpostavljati pogodbene odnose med 
šolo in organizacijami združenega dela. Za pridobivanje temeljnih praktičnih 
poklicnih znanj bodo potrebne tudi dobro opremljene šolske delavnice. Usmer- 
jeno izobraževanje po končani osnovni šoli terja konkretno strokovno zasnovo 
celotnega vzgoj no-izobraževalnega sistema. 

3.5.3. Visoko šolstvo uresničuje v spremenjenih družbenoekonomskih odno- 
sih proces trdnejšega povezovanja z gospodarskim ter drugimi področji zdru- 
ženega dela. 
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Ta povezanost terja večjo odprtost visokih šol vsem plastem delavskega 
razreda, usklađenost programov visokih šol iin organizacij združenega dela. 
pretok strokovnjakov iz prakse v visoko šolstvo in obratno ter samoupravno 
konstituiranje v združenem delu. Da bi izboljšali socialno strukturo študentov 
v prid delavske in kmečke mladine, je 'treba za kandidate, ka so ob delu brez 
formalne izobrazbe razvili velike delovne in umske sposobnosti, organizirati 
primerne izobraževalne oblike, da bi lahko nadaljevali šolanje. 

Da bi izenačili obseg znanja za uspešno vključitev v visokošolski študij, 
so visokošolski zavodi dolžni sodelovati z organizacijami združenega dela in 
s srednjimi šolami vseh vrst. 

Visokošolski zavodi morajo organizirati sodobne izobraževalne oblike pri 
delu, jim prilagajati učne načrte in delovne oblike ter razvijati študijske centre. 

Visokošolski zavodi se morajo spremeniti v močne izobraževalne centre za 
izobraževanje in neprenehno izpopolnjevanje visokih strokovnih in znanstve- 
nih kadrov različnih profilov in stopenj, zlasti z dopolnilnim in podiplomskim 
študijem, ki bodo poglabljali in dalje razvijali teorijo in prakso socialistične 
samoupravne družbe. Zato je treba v visokem šolstvu doseči naslednje spre- 
membe: na marksističnih idejnih osnovah zasnovano modernizacijo učnih na- 
črtov in programov, da bi na ta način zagotovili osnovni obseg sodobnega 
znanja in zaželeni profil strokovnjakov, prilagojene učne načrte in programe, 
predvsem v prvih letih, študijski režim, ki upošteva različno prejšnjo- izobrazbo 
študentov in takšno organizacijo študija, da bodo študenti sproti študirali in 
opravljali izpite; predagoški proces, zasnovan na rezultatih sodobne znanosti, 
v katerem študent in profesor s skupnim delom obvladujeta študijsko gradivo 
in večji učinek pri študiju. 

Visokošolski zavodi razvijajo organizacijske oblike, ki omogočajo smiselno 
povezano raziskovalno in pedagoško delo. Načelo enovitosti pri izobraževalnih 
in raziskovalnih nalogah na fakultetah in visokih šolah zahteva skupne organi- 
zacijske enote za pedagoške in raziskovalne naloge. 

Ker dobiva študij vedno bolj interdisciplinarni značaj, vzpostavljajo zavodi 
organizacijske enote, ki z drugimi raziskovalnimi enotami pri organizacijah 
združenega dela zagotavljajo pedagoško in raziskovalno delo ter razvoj smeri 
praviloma v okviru ene temeljne znanstvene discipline (matičnost). Tak sistem 
omogoča programsko sodelovanje dislociranih enot, nastajanje močnih delovnih 
skupin in racionalno uporabo pedagoškega in raziskovalnega potenciala. Visoko- 
šolski zavodi urejajo te odnose s samoupravnimi sporazumi. 

Uveljaviti je treba dogovorjene kriterije za elekcije in reelekcije visoko- 
šolskih delavcev. Poleg znanstvene ustvarjalnosti in aktivnega apliciranja znan- 
stvenih dosežkov v prakso je treba enakovredno poudarjati pedagoške sposob- 
nosti in pedagoško uspešnost, socialistično družbeno usmerjenost, samoupravno 
in tvorno vnemo kandidata v okviru stroke in v širšem družbenem delu. 

Pri kadrovanju visokošolskih učiteljev in raziskovalcev se je treba dosledno 
držati načela o pretoku strokovnjakov iz prakse v visoko šolstvo in iz visokega 
šolstva v prakso. 

Zagotoviti je treba tesnejše sodelovanje med visokošolskimi zavodi in delov- 
nimi organizacijami tudi pri oblikovanju mladih strokovnjakov. Zato je treba 
uveljaviti poleg delovnih mest rednih asistentov tudi delovna mesta za mlade 
raziskovalce, ki prihajajo na podiplomski študij iz delovnih organizacij. 

Osnovni koncept študijskih programov mora temeljiti na marksizmu in na 
načelu, da morajo diplomanti obvladati predvsem temeljno znanje svoje stroke. 
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Zato je treba izločiti zastarelo, ožje usmerjene predmete pa prenesti v okviru 
specializacije in trajnega izobraževanja ob delu. Z natančno opredeljenim 
obsegom in vsebino znanja in z uvajanjem intenzivnejšega individualnega 
dela v študijski proces, s čimer se razvijata mišljenje in kritičnost, je treba 
doseči takšno učinkovitost študija, da bodo študenti diplomirali v predvidenem 
roku. Intenzivnost študija je treba izboljšati tudi s smotrnejšo zasnovo študij- 
skih programov. Ta vsebuje temeljni del, obvezni, usmerjeni in fakultativni. 
Bolje je treba izrabiti čas s sodobnimi učnimi metodami. Opredeliti je treba 
zahtevnost študija in odgovornost visokošolskih pedagoških delavcev, študentov 
in zainteresiranih organizacij združenega dela za študijski uspeh. Sestavni del 
redne dejavnosti visokošolskih učiteljev je neposredno mentorsko delo s študenti. 

Študij na fakultetah in visokih šolah traja štiri leta, izjema je medicinska 
fakulteta, kjer traja študij pet let. Na višjih šolah traja študij dve leti. 

S samoupravnim povezovanjem, s smiselno vsebinsko in organizacijsko 
delitvijo dela izpolnjujejo visokošolski zavodi in njihova združenja zahtevo 
po racionalnem in učinkovitem sistemu našega visokega šolstva. Pri tem se 
vključujejo tudi v jugoslovanski visokošolski sistem, tako da prek medrepu- 
bliškega dogovarjanja z visokošolskimi zavodi in njihovimi združenji drugih 
republik in -pokrajin usklajajo stališča do temeljnih vprašanj visokega šolstva 
in se v skupnem interesu vsebinsko in organizacijsko povezujejo. 

Ker je visokošolski študij zahteven in ker so potrebe po stalnem prelivanju 
novih znanstvenih in tehnoloških spoznanj, morajo biti visokošolski zavodi 
in njihova združenja povezana z enakimi in sorodnimi institucijami v svetu. 

3.5.4. Spričo pospešenega znanstvenega, tehničnega in družbenega razvoja 
ter vse večjega vpliva znanja in izobrazbe na ta razvoj je izobraževanje, izobra- 
ževanje ob delu in vključevanje dela v izobraževanje dejavnost, ki traja vse 
življenje. Pri tem naj temeljne organizacije združenega dela zlasti: 

>— zagotovijo hitrejši dvig izobrazbene strukture in ravni zaposlenih z 
načrtnim širjenjem možnosti za organizirano izobraževanje ob delu na šolah 
vseh stopenj in v institucijah za izobraževanje odraslih; 

— v okviru sistema nenehnega izobraževanja zaposlenih omogočajo, da 
bodo delovni ljudje nenehno bogatili svoje delovne, samoupravi jalske in življenj- 
ske izkušnje z novimi dosežki človeštva. 

Sistem izobraževanja odraslih mora biti kot del celotnega vzgojno-izobra- 
ževalnega sistema programsko usklađen s potrebami in interesi delovnega člo- 
veka, organizacij združenega dela in celotne družbe; po organizaciji pa prožen 
in povezan z delom ter družbeno aktivnostjo odraslih in v metodah in oblikah 
sodoben ter prilagojen psihofizičnim značilnostim odraslih. 

Organizacije združenega dela morajo okrepiti svoje izobraževalne centre 
in službe ali podpreti razvoj izobraževalnih centrov pri delavskih univerzah 
ah drugih izobraževalnih organizacijah, ki služijo hkrati več organizacijam. 
Družbenopolitične skupnosti pa naj bistveno okrepijo kadrovske in materialne 
pogoje delavskih univerz, da bodo lahko uresničevale dolgoročnejšo programsko 
usmeritev v skladu s celovitimi izobrazbenimi potrebami občanov. 

4. Družbena vloga in usposabljanje učiteljev 

Učinkovitost vzgojno-izobraževalnega dela in doseganje družbenih vzgojno- 
izobraževalnih smotrov je v veliki meri odvisno od učitelja, od njegove strokov- 
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ne in pedagoške usposobljenosti, motiviranosti in zavzetosti za pedagoško delo, 
družbenopolitične razgledanosti, idejne in svetovnonazorske usmerjenosti. 

Vloga učiteljev zahteva v razmerah, ko se izobraževanje razvija na samo- 
upravnih družbenih temeljih, trajno in odgovorno doseganje vzgojnih in izobra- 
ževalnih smotrov ob aktivnem sodelovanju učencev in študentov. 

V združenem delu in pri svobodni menjavi dela imajo učitelji enak družbe- 
noekonomski položaj kot drugi delavci. Takšen položaj terjata vrednost in 
družbeni pomen njihovega dela. Utrditev takšnega družbenoekonomskega polo- 
žaja bo prispevala k odpravljanju kadrovske zadrege, zagotovljeno bo zadostno 
število usposobljenih učiteljev za vse oblike vzgoje in- izobraževanja mladine 
in odraslih. 

Smotri našega vzgojno-izobraževalnega sistema zahtevajo kvalitetne vzgoji- 
teljske in učiteljske osebnosti. Učitelj mora ustrezati s strokovno pedagoškim 
in s svojim svetovnim nazorom, to je z dosledno marksistično orientacijo in 
socialistično moralno opredeljenostjo. To opredeljenost mora izkazovati z druž- 
benopolitično dejavnostjo v šoli in zunaj nje in z osebno vnemo za vrednote 
samoupravne socialistične družbe, s pristnim patriotizmom do ožje in širše 
domovine in s prizadevanjem za osvoboditev dela in delovnega človeka. 

Učitelji morajo teoretično in praktično obvladati svoje strokovno področje, 
obenem pa pedagoško, andragoško, psihološko, metodično in družboslovno- 
ekonomsko znanje, zasnovano na marksističnih znanstvenih temeljih. Zato je 
treba takoj reformirati šole za izobraževanje učiteljev in zagotoviti sodobno 
izobraževanje pedagoških in andragoških delavcev. 

V pripravniški dobi mora biti vsem učiteljem omogočeno sistematično 
uvajanje v pedagoško prakso ob mentorstvu izkušenih učiteljev in ravnateljev. 

Vodstveni kadri imajo v vzgojno-izobraževalnem sistemu izredno pomembno 
vlogo. Izbirati jih je treba po pedagoški praksi in strokovni razgledanosti, moral- 
no-političnih, idejnih kvalitetah in organizacijskih sposobnostih. 

Družbeno in strokovno izpopolnjevanje učiteljev naj bo načrtno in učinko- 
vito. Nosilci izpopolnjevanja so kadrovske šole in pedagoška služba. Sistem 
družbenega in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev temelji na njihovem aktiv- 
nem sodelovanju pri izpopolnjevanju vzgoje in izobraževanja, na načrtnem 
samoizobraževanju, na sistemu permanentnega izobraževanja in ustvarjalni 
uporabi novih dosežkov. Treba bo zagotoviti moralno in materialno stimulacijo 
in tak sistem napredovanja učiteljev, ki bo nagrajeval močnejšo družbeno anga- 
žiranost v vzgojno-izobraževalnem procesu, strokovno znanje in kvalitetne 
delovne metode. 

5. Znanstvene in strokovne službe v sistemu vzgoje in izobraževanja 

Raziskovalno in razvojno delo na področju vzgoje in izobraževanja je inter- 
disciplinarno in povezuje raziskave na področju pedagogike, andragogike, psiho- 
logije, ekonomije, sociologije, filozofije in drugih temeljnih znanosti in znan- 
stvenih disciplin. 

Načrtno je treba spremljati in ovrednotiti pobude, novacije, delovne uspehe 
in prizadevanja najboljših učiteljev in vzgojno-izobraževalnih organizacij ter 
jih v posplošeni in v uporabni obliki uveljavljati v vzgojno-izobraževalni praksi. 
Pri novih spoznanjih in pri njihovi uporabi mora biti učitelj neposredneje 
vključen v proces raziskovalnega, strokovno-proučevalnega in razvojnega dela. 
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Pedagoška služba spremlja, proučuje in nadzoruje, kako se uveljavljajo 
družbeni vzgojno-izobraževalni smotri, svetuje pedagoškim delavcem izboljšave 
pri njihovem delu, prenaša dosežke pedagoške znanosti in druge inovacije 
v vzgojno-izobraževalno delo, preizkuša njihovo vrednost v praksi in s svojimi 
ugotovitvami seznanja znanstveno-raziskovalne organizacije in širšo družbeno 
javnost. V sodelovanju z visokošolskimi zavodi, znanstvenimi in drugimi insti- 
tucijami ter s strokovnimi društvi pripravlja predmetnike in učne načrte, skrbi 
za pedagoško in družbenopolitično izpopolnjevanje pedagoških delavcev, za uč- 
benike in učno tehnologijo ter sodeluje pri sestavljanju in realizaciji razvojnih 
projektov in pri znanstvenih in drugih raziskovanjih. 

Strokovne službe za poklicno usmerjanje in šolske svetovalne službe, ki 
povezujejo šolsko delo s specialno pedagoško, zdravstveno in psihiatrično obrav- 
navo učencev, je treba hitreje razvijati. 

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z raziskovalnim in strokovno 
razvojnim delom, bodo morale sproti reševati temeljna teoretična in konkretna 
vprašanja na področju vzgoje in izobraževanja in njihovo uporabo v pedagoški 
praksi in vprašanja o organizacijskih oblikah pouka na različnih stopnjah in 
oblikah vzgoje in izobraževanja. Uveljavljati bodo morale tehnološko, metodično 
in didaktično modernizacijo dela pri vseh nosilcih in pri vseh oblikah vzgoje 
in izobraževanja. 

Resolucija o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja je družbeni dogo- 
vor med delovnimi ljudmi za uspešno vsestransko rast mladine in stalno izpo- 
polnjevanje vseh zaposlenih ljudi. Njena načela in smernice veljajo za vzgojne 
in izobraževalne organizacije in za vse druge dejavnike, ki skrbe za vzgojo 
mladine in odraslih kot ustvarjalnih osebnosti naše samoupravne socialistične 
družbe. 

Resolucija bo v prihodnjih letih doživljala dopolnitve, ki jih bo narekoval 
naš družbeni razvoj. Vendar taka, kakršna je, obenem s sklepi in priporočili 
skupščine SR Slovenije o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja in z 
drugimi dokumenti predstavlja programski dokument, ki učence, študente, 
učitelje in vse druge prizadete dejavnike družbeno in politično obvezuje vse 
dotlej, dokler ne bo uresničen. 

Na podlagi sprejetega osnutka resolucije pripravi republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo v sodelovanju z vsemi odgovornimi republiškimi institu- 
cijami, kot so univerza in visokošolski združenji, pedagoški inštitut, zavod za 
šolstvo SR Slovenije in drugi, aneks k resoluciji, v katerem bodo natančno 
opredeljene posamezne naloge, njeni nosilci in program uresničevanja. 

MNENJE DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljana, razen odsot- 
nih delegatov občin Brežice in Postojna, so na svojem 42. zasedanju dne 17. 
januarja 1974 obravnavali osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji, ki jo je skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo skupna 
komisija republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR 
Slovenije za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji. ' 

Delegati občin so osnutek navedene resolucije sprejeli brez pripomb. Podprli 
so stališče komisije, ki je resolucijo pripravila, da se ta dokument pred dokonč- 
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nim sprejemom da v javno razpravo, v katero se bodo vključile tudi vse 
občinske skupščine in na tem zasedanju zbrani delegati, zlasti pa samoupravne 
interesne skupnosti s področja vzgoje in izobraževanja. Le na podlagi tako 
zbranih pripomb, mnenj in stališč bo mogoče izoblikovati tak dokument, da ga 
bomo lahko začeli takoj realizirati in da bo obenem tudi dolgoročni program 
razvoja vzgoje in izobraževanja v naši republiki. 

Št.: 61-50/74 
Ljubljana, 21. 1. 1974 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 24. januarja 
1974 obravnaval osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji, ki ga je predložila v obravnavo skupna komisija republiškega zbora 
in enotnega zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji. 

V načelni razpravi je odbor pozitivno ocenil predloženi osnutek. Osnutek 
določa splošno politiko razvoja vzgoje in izobraževanja na temelju novih 
družbenoekonomskih odnosov. V njem so naloge, ki jih je moč uresničiti v 
relativno kratkem času, nekatere naloge pa so dolgoročne, zlasti v zvezi z 
reformo srednjega šolstva. Njihova realizacija bo zahtevala veliko dodatnih 
materialnih sredstev in jih bo moč zato uresničevati postopno. Za izvajanje 
takšnih nalog je potreben kvantificiran operativen načrt, da naloge ne bi ostale 
na pol uresničene, kot je bil doslej večkrat primer. To bi povzročalo nove 
težave. Zato bo izdelava operativnega načrta, ki bo predložen k predlogu 
resolucije, najtežja naloga. Vsi strokovni organi, ki bodo sodelovali pri izdelavi 
tega operativnega načrta, morajo v skladu z novim samoupravnim sistemom 
financiranja vzgoje in izobraževanja realno oceniti možnosti gospodarstva in 
potrebe drugih družbenih dejavnosti oziroma njihove načrte v okviru vse 
Slovenije. Da bi bila resolucija optimalno usklađena s prihodnjimi materialnimi 
možnostmi, je toliko bolj utemeljeno, da se da osnutek resolucije v javno 
razpravo in da do njega zavzamejo stališča vsi tisti dejavniki, ki bodo v novem 
sistema uresničevali resolucijo oziroma za njeno uresničevanje zagotavljali 
sredstva. 

Zanimanje mladine za raznovrstno kulturno udejstvovanje je treba začeti 
spodbujati že v osnovni šoli. Če bo namreč mladina že. v zgodnji mladosti spo- 
znala in začela razumevati kulturo, je večje zagotovilo, da bo v kasnejši dobi 
pokazala zanjo večje zanimanje in da bo postala sestavni del njihovega življenja. 
Ponekod so bogate tradicije osnovnih šol na tem področju zamrle zaradi njihove 
enostranske usmerjenosti v izobraževalne dejavnosti, amatersko kulturno živ- 
ljenje pa zajema ožji krog občanov. Zato bi bilo treba v odstavku na 8. strani, 
ki govori o kulturi, posebej opozoriti na odgovornost osnovnih šol za premiš- 
ljene izvirne oblike kulturnega življenja otrok. To se ne izčrpa s šolskimi 
urami o glasbeni in likovni vzgoji, ki sta ponekod enako kot telesna kultura 
še vedno izobraževalni, ne pa vzgojni. 

Resolucija je pisana v jeziku, ki daje v zvezi z afirmacijo marksizma v 
vzgoji in izobraževanju v večji meri videz, da so vzgojno-izobraževalne orga- 
nizacije bolj posredovalec marksizma, da se ga mladi uče kot vsak drug 
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predmet, manj pa da se mora marksizem uresničevati tudi v konkretnih odno- 
sih. Pri pripravi predloga resolucije naj se besedilo v tem smislu izboljša. 

Večji del razprave je zadeval vprašanje uresničevanja enakih možnosti 
izobraževanja mladine, zlasti v osnovnem šolstvu. V zvezi z nalogami pod točko 
3.3 na 10. strani je bilo opozorjeno, da se razlike v osnovnem šolstvu povečujejo, 
ker so za učitelje manj privlačni odročni kraji. Namesto da bi se pospešeno 
izboljševale kadrovske razmere v manj razvitih območjih, kjer je osip največji, 
učitelji novinci in učitelji iz prakse odhajajo v bolj razvite sredine, kjer imajo 
široke možnosti zaposlovanja v hitreje se razvijajočih vzgojno-varstvenih usta- 
novah, malih šolah itd. Rešitev tega problema terja, da se znova prouči ustrez- 
nost vse izobraževalne politike od predšolske vzgoje dalje do srednje šole. Osnu- 
tek na več mestih ponavlja, da je treba odpraviti osip v osnovni šoli. To je 
administrativno lahko storiti oziroma formalno prikriti neznanje otrok v osnov- 
ni šoli. Ta problem je mogoče rešiti predvsem s pospešenim izboljševanjem 
kakovosti pouka, česar pa brez kvalitetnih učiteljev na manj razvitih območjih 
ne bo mogoče storiti. Tu store premalo tudi dejavniki v samih nerazvitih ob- 
močjih, ki se preveč zanašajo na republiko. Prav tako bi lahko več storile 
tudi kadrovske šole. Vse napore naj usmerijo v zvečanje učinkovitosti izobra- 
ževanja, pri čemer so preuranjene ideje, da bi prerasle v visoke šole. Za to ni 
niti materialnih niti kadrovskih možnosti. Veliko bolj logično je, da bi si 
učitelji s srednjo izobrazbo pridobili višjo izobrazbo. 

Razprava o visokem šolstvu je bila osredotočena na vprašanje pretoka stro- 
kovnjakov iz prakse v visoko šolstvo in obratno. Prvi korak je bil storjen 
že s tem, da bi strokovnj:aki iz prakse prevzeli cikluse predavanj s področij, 
na katerih delajo kot specialisti. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel k osnutku več pripomb, s katerimi 
se izboljšuje njegovo besedilo. 

V točki 1.2 na drugi strani naj se začetek drugega odstavka poenostavi tako, 
da se pove, da so za izobraževanje zainteresirani tudi starši otrok. 

V naslednjem odstavku, v katerem je govora o svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja, bi bila potrebna preformulacija v tem 
smislu, da gre za svobodno menjavo dela med različnimi področji združenega 
dela. Vprašanje je tudi, ali je v sistemu dogovarjanja o financiranju primeren 
izraz »brezplačno«. 

V naslednjem odstavku te točke bi bila potrebna še' jasnejša formulacija 
brezplačnosti šolanja za vse učence, ker se brezplačnost storitev včasih nejasno 
tolmači. 

Formulacija prvega odstavka na 3. strani je zapletena in težko razumljiva. 
Zadnji stavek četrtega odstavka na 3. strani določa, da se učenci in študentje 

enakopravno vključujejo v samoupravljanje v temeljni organizaciji združenega 
dela kot udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Tu bi moral osnutek 
jasneje opredeliti pravice in dolžnosti učencev in študentov v samoupravljanju, 
ker ni mogoče, da bi učenci in študentje enakopravno z učitelji odločali o vseh 
vprašanjih vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgojno-izobraževalno delo ima 
določene posebnosti. Tako učenci in študentje ne morejo odločati o dohodku 
ali o vseh vprašanjih v zvezi z učnimi načrti, ker na primer za slednje odlo- 
čitve niso kvalificirani. 

V točki 1.3 na 3. strani naj se v prvem odstavku prvega odstavka poudari 
tudi odgovornost delovnega človeka za svoje odločitve. 

V drugi alinei na 4. strani naj se v četrti vrsti črta beseda »neposredno«. 
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Predzadnji odstavek na 5. strani je tako zgoščeno formuliran, da ni ra- 
zumljiv. 

Zadnji odstavek na 5. strani bi bil bolj razumljiv, če bi poudaril, da gre 
za demokratizacijo »sistema« vzgoje in izobraževanja. 

Prvi odstavek na 6. strani postavlja materialne zahteve za realizacijo enakih 
možnosti izobraževanja mladine. Zahteve so precej enostransko postavljene. V 
zvezi z zadovoljevanjem teh sicer upravičenih potreb bi bilo potrebno- opozoriti 
tudi na racionalnost porabe, o čemer so že določena stališča skupščine. 

V osnutku je večkrat po nepotrebnem poudarjena zahteva po popolni od- 
pravi osipa, zlasti v osnovnih šolah. Tolikšno poudarjanje te zahteve bi lahko 
vzgojno-izobraževalne organizacije zavedlo na zelo enostavno rešitev. 

Točka 2.4 na 8. strani vsebuje v bistvu ustavne norme in je zato vprašanje, 
če je potrebna. 

V točki 2.6 na 8. strani naj se v prvem odstavku tretjega odstavka pove, da 
mora postati telesna vzgoja življenjska potreba. Tudi tu je postavljena eno- 
stranska zahteva po gradnji novih igrišč, rekreacijskih parkov in podobnega. 
To je ponekod res problem, res pa je tudi, da številni objekti na tem pod- 
ročju niso izkoriščeni. 

V zadnjem stavku prvega odstavka na 9. strani se od staršev zahteva, 
naj se nenehno usposabljajo za družinsko vzgojo. Ta zahteva bo brez učinkov. 
Starši se bodo prostovoljno usposabljali za opravljanje te svoje naloge v tolikšni 
meri, kolikor jih bodo uspeli pritegniti družbeni dejavniki. Zato je treba tu 
bolj poudariti primernost načinov posredovanja informacij o družinski vzgoji. 

Drugi odstavek na 11. strani naj se preoblikuje tako, da si starši in osnovna 
šola enakopravno in skupno prizadevajo pri vzgoji in izobraževanju otrok 
v šoli in zunaj nje. 

Četrti odstavek na 13. strani naj se preformulira tako, da bo določena oboje- 
stranska odgovornost visokošolskih zavodov in organizacij združenega dela 
oziroma srednjih šol za uspešno vključitev mladine v visokošolski študij. 

Na 16. strani naj se v poglavju »Družbena vloga in usposabljanje učiteljev-« 
v zvezi s pogoji o reelekciji oziroma o izbiri učiteljev formulirajo moralne 
lastnosti enako kot so predvidene za vodstveni kader. 

Na koncu razprave se je odbor strinjal s predlogom predlagatelja osnutka 
resolucije, da da skupščina osnutek resolucije v javno razpravo, v kateri naj 
sodelujejo tudi poslanci. 

St.: 61-50/74 
Ljubljana, 24. 1. 1974 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z 
dne 1. 2. 1974, št. 61-50/74 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 5. 
februarja 1974 obravnavala osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraže- 
vanja v SR Sloveniji, ki jo je skupščini predložila v obravnavo skupna komisija 
republiškega zbora in enotnega zbora delovnih skupnosti za izdelavo doku- 
menta o razvoju vzgoje in izobraževanja SR Sloveniji. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da predložena resolucija odraža 
zakonitost našega družbenega razvoja ter da pravilno opredeljuje vzgojo in 
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izobraževanje kot enega temeljnih pogojev za uveljavljanje in razvoj samo- 
upravne socialistične družbe, posebej še v novih družbenoekonomskih odnosih, 
ki jih vzpostavljamo z novo ustavo. Vendar pa je komisija menila, da je 
predloženi osnutek vse preveč nejasen in nerazumljiv ter poln kompliciranih 
formulacij, kar prav gotovo ni v skladu z namenom, ki ga hočemo doseči s to 
resolucijo, ki ni namenjena le delovnim ljudem s področja vzgoje in izobraže- 
vanja, pač pa predvsem delavcem, drugim delovnim ljudem in občanom kot 
soustvarjalcem in konzumentom vzgojno-izobraževalnega dela. Glede na to je 
potrebno osnutek v nekaterih točkah preformulirati tako, da bo na enostaven 
in razumljiv način izražal doseženo stopnjo in perspektivo razvoja ter usmer- 
janja vzgoje in izobraževanja kot trajnega procesa pri vsestranski usposobitvi 
človeka kot nosilca samoupravnega socialističnega razvoja. 

Hkrati bo treba nekatere formulacije v osnutku resolucije uskladiti s termi- 
nologijo predloga nove ustave, ki bo sprejeta še pred sprejemom te resolucije. 
Predvsem gre za nekatere nedoslednosti pri uporabi posameznih terminov, kot 
na primer: delavci, drugi delovni ljudje in občani itd. Pri pripravi predloga 
p>a naj si predlagatelj prizadeva, da predloženi osnutek kolikor je mogoče 
skrajša, kajti komisija ugotavlja, da je tak, kot je predložen, preobsežen in 
zaradi tega tudi mnogo manj pregleden in uporabljiv. 

V konkretni obravnavi po točkah je komisija zavzela do osnutka naslednje 
pripombe, predloge in stališča: 

K 1.1.: V zadnji vrsti prvega odstavka naj se za besedo »in« doda beseda 
»drugim«. 

Dopolnitev je potrebna zato, ker so delavci tudi delovni ljudje v smislu 
predloga nove ustave, v tem tekstu pa se hoče poudariti, da sta socialistična 
vzgoja in izobraževanje pravica in dolžnost, ki gre delavcem in drugim delovnim 
ljudem. Smiselno se naj ta pripomba upošteva tudi v tretjem odstavku te točke 
in v prvem odstavku točke 1.2. 

K 1.2.: V tretjem odstavku naj se ponovno prouči, ah ustreza izraz »brez- 
plačno šolanje«. Gre namreč za sistem samoupravnega dogovarjanja o financi- 
ranju, s katerim delovni ljudje zagotavljajo potrebna sredstva za izobraževanje 
otrok v osnovni šoli. 

Formulacija petega odstavka je zapletena in nerazumljiva. Zato naj se 
ustrezno preformulira v tem smislu, da se v združenem delu porajajo interesi 
po nadaljnjem izobraževanju, za katere zagotavljajo oziroma združujejo sred- 
stva delovni ljudje iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

V sedmem odstavku se pojavlja kriterij družbeno verificiranih cen izobra- 
ževanja, ki v omenjenem tekstu tega odstavka vsebinsko ne ustreza. 

V osmem odstavku naj se v predzadnji vrsti za besedo »študentje« dodajo 
besede »in starši otrok«. 

Upoštevati je treba namreč določbo predloga ustave, da se v samoupravlja- 
nje temeljnih organizacij združenega dela na področju vzgoje in izobraževanja 
enakopravno vključujejo poleg učencev in študentov tudi starši otrok, kot 
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. 

K 2.1.: V prvem odstavku naj; se smiselno upošteva pripomba k 1.1. točki. 
V sedmem odstavku naj se v zadnjem stavku poudari, da je treba dobrine 

iz tega odstavka zagotoviti tudi tistim slojem mladine, ki brez družbene pomoči 
ne bi mogli razviti svojih sposobnosti. 

Začetno besedilo štirinajstega odstavka na 6. strani naj se preformulira 
tako, da bo smiselno izpeljano. 
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V petnajstem odstavku naj se poudari vse pomembnejša vloga delavcev 
in ne delovnih organizacij, kajti delavci so v bistvu nosilci celotne družbene 
reprodukcije. 

K 2.6.: Tretji odstavek naj se smiselno preformulira, ker je nerazumljiv 
oziroma ne izraža hotenega smisla. 

K 3.1.: Četrti odstavek naj se širše opredeli, kajti poleg televizije, kine- 
matografije, tiska, založniške dejavnosti in kulturnih institucij so še drugi de- 
javniki, ki vplivajo na proces izobraževanja. Poleg tega pa imajo ustanovitelji 
navedenih institucij še druge interese, poleg teh, ki so navedeni v tem od- 
stavku, zato je treba ustanoviteljem dati možnost, da vplivajo ne samo na 
kadrovsko politiko in na oblikovanje programov teh institucij, pač pa, da vpli- 
vajo tudi na druge odločitve oziroma naloge, ki jih upravljajo te institucije. 

K 3.5.1.: Uvodno besedilo drugega odstavka naj se preformulira, ker se 
smiselno ne veže na nadaljevanje tega odstavka. 

Št.: 61-50/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 

PISMENA RAZPRAVA 
POSLANCA IVANA KREFTA 

Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav se zavedamo, kar je naglašeno tudi 
v osnutku resolucije, da so izobrazba, znanje in delovna usposobljenost v samo- 
upravni družbi temeljni in neprogrešljivi pogoji za popolnejšo človečnost in vse- 
stransko potrditev človekove osebnosti, žal premalo storimo oziroma se premalo 
vztrajno trudimo, da bi to- osnovno spoznanje v življenju tudi uresničili. Tudi 
listava nas v tem smislu obvezuje, saj zahteva, da tako kot gospodarska politika 
temeljita tudi vzgoja in izobraževanje na osnovah socialistične samoupravne 
družbe. 

Glede vodenja gospodarstva se v tem smislu trudimo že skoraj petindvajset 
let, od leta 1950, glede družbenih pa precej manj časa, zato je potrebna ta reso- 
lucija, ki naj pospeši to, kar je bilo doslej zamujeno. Zamujeno pa je bilo veliko, 
kar dokazujejo poskusi razrednih nasprotnikov, da bi namreč mladino odvrnili 
z revolucionarne poti nazaj, v preteklost s starimi preživelimi družbenimi odnosi. 
Kjer ni bilo dovolj budnosti in tvorne, ustvarjalne dejavnosti, ni ostalo le pri 
poskusih vračanja na staro, temveč so se že začele negativne posledice. Takih 
negativnih posledic ne bi bilo«, če bi se naša družba odločila, da bi takoj po 
uvedbi samoupravljanja priznala delavskemu razredu tudi dejansko pravico, da 
ustrezno spremeni tudi odnose na območju izobraževanja in vzgoje. Res se je 
zmanjšala razlika med fizičnim in umskim delom, kar vsekakor omogoča večjo 
povezavo znotraj delavskega razreda, vendar je to še vedno premalo, da bi se 
s tem ehminirah vsi negativni vplivi, ki sem jih prej omenil. 

Strokovno izobraževanje je pogoj za kvalitetnejše dosežke v proizvodnem 
delu ter za večjo rast proizvodnje in proizvodnosti, marksistično izobraževanje 
pa je neobhodno za utrjevanje z revolucijo spremenjenih družbenih odnosov, 
njihovo reprodukcijo in nadaljnje razvijanje. Danes čuti že vsak delavec, da mu 
je za uspešno samoupravno odločanje v temeljni organizaciji združenega dela 
potrebno poleg strokovnosti tudi poznavanje marksistične ekonomske teorije. 
Izobrazbo take vrste pa si je bilo v preteklih letih bolj težko pridobiti z rednim 
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šolanjem. Delavcem, ki si želijo pridobiti takšne vrste izobrazbo sedaj, bosta 
resolucija in nova ustava toliko v pomoč, da bodo s svojimi zahtevami laže 
prodrli, ko bodo zagovarjali odobritev sredstev za financiranje dopolnilnega 
izobraževanja mladine in odraslih. 

Ko smo prvič razpravljali o tej resoluciji, sem dejal: »Če bo naš delavec, ki 
žrtvuje mnogo časa za izobraževanje, hotel biti resnično ustvarjalen na svojem 
delovnem mestu, bo moral biti tudi kulturno razgledan. Poleg izobraževanja tudi 
kultura oblikuje človekovo osebnost. Prispeva k temu, da delavec zbran in 
zadovoljen odhaja na delo ter z zavestjo, da ustvarja oziroma proizvaja dobrine 
za socialistično družbo. Brez kulturne vzgoje pa je taka zavest večkrat slaba, 
zato v šole več kulturne vzgoje, ki plemeniti človeka in mu ne dovoljuje, da 
bi se obnašal kot parazit v kolektivu ali skupnosti!« 

Za osnutek bom glasoval. 

PREDLOG ZAKONA 

o filmu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja pogoje za javno predvajanje filmov, svojstvo domačega 
filma, pogoje za proizvodnjo, promet in predvajanje filmov in za zastopanje 
slovenskega filma v tujini ter pogoje za hrambo arhivskega filmskega gradiva. 
Ta zakon se ne uporablja za filmske novice, ki so urejene s posebnimi predpisi. 

2. člen 

proizvodnja, promet in javno predvajanje filmov so dejavnost posebnega 
družbenega pomena. 

3. člen 

Pri organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prometom 
in predvajanjem filmov (v nadaljnjem besedilu: organizacija s področja kine- 
matografije), se ustanovi družbeni organ upravljanja, ki ga sestavljajo delegati 
ustanovitelja, družbenopolitične skupnosti, zainteresiranih družbenopolitičnih 
organizacij, avtorjev in drugih filmskih delavcev, občanov ter delegati organi- 
zacije s področja kinematografije. 

Delegati ustanovitelja, družbenopolitičnih skupnosti, zainteresiranih družbe- 
nopolitičnih organizacij, avtorjev in drugih filmskih delavcev, občanov in organi- 
zacij s področja kinematografije, so za svoje delo v družbenem organu uprav- 
ljanja odgovorni tistemu, ki jih je v ta organ delegiral. 

4. člen 

Z aktom ustanovitelja se določi, katere 6rganizacije in organi delegirajo 
svoje delegate v družbeni organ upravljanja in koliko je teh delegatov. S tem 
aktom se tudi določi, ali je družbeni organ upravljanja sestavljen po načelu 
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enakega zastopstva delegatov družbene skupnosti in delegatov organizacije 
s področja kinematografije ali po načelu ločenega glasovanja: v prvem primeru 
je odločitev sprejeta, če sta zanjo glasovali najmanj dve tretjini vseh delegatov, 
v drugem primeru pa samo, če sta jo sprejeli obe skupini delegatov. 

5. člen 

Družbeni organ upravljanja zlasti: 
—• odloča o razvojnih in letnih programih organizacij s področja kine- 

matografije, 
—• daje mnenje k predlogom za spremembo predmeta poslovanja teh orga- 

nizacij, 
— odloča o osnovnih pogojih poslovanja in o osnovnih pogojih za obli- 

kovanje dohodka. 
6. člen 

Družbeni organ upravljanja organizacije s področja kinematografije imenuje 
s soglasjem ustanovitelja individualni izvršilni organ upravljanja, ki je odgo- 
voren za izvedbo programa. 

7. člen 

Organizacije s področja kinematografije in kulturne skupnosti so dolžne 
uskladiti svoje skupne programe z nacionalnim programom razvoja kulturne 
dejavnosti. 

Organizacije s področja kinematografije sklenejo med seboj in zavodom 
RTV Ljubljana samoupravni sporazum o prometu, proizvodnji in predvajanju 
filmov; s kulturnimi skupnostmi pa sklepajo organizacije s področja kinemato- 
grafije samoupravne sporazume o uresničevanju kulturne politike, o programski 
strukturi predvajanih filmov in o drugih skupnih vprašanjih ter o merilih za 
poslovanje kinematografov. 

Kinematografi in zainteresirane samoupravne interesne skupnosti sklenejo 
samoupravni sporazum o filmski vzgoji mladine in odraslih. 

ii. svojstvo domaČega filma 

8. člen 

Svojstvo domačega filma ima film, ki so ga izdelali domači producenti 
z večino domačih avtorjev in z večino domačih filmskih delavcev. 

9. člen 

Svojstvo domačega filma dobi tudi film, ki so ga domači producenti izdelali 
v sodelovanju s tujimi, kadar izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

— da so v proizvodnji sodelovali domači avtorji in filmski delavci enako- 
pravno s tujimi; 

— da je film izdelan v jeziku enega od narodov ah narodnosti SFRJ; 
— da so v proizvodnih stroških udeleženi domači producenti z najmanj 

tretjino sredstev. 
O tem, ah ima film svojstvo domačega filma, odloča v skladu s tem zako- 

nom in s svojim statutom Kulturna skupnost Slovenije. 
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10. člen 

Domači film je — glede na svojo družbeno in umetniško vrednost — kul- 
turna dobrina nacionalnega pomena, ki mu družbena skupnost zagotavlja 
potrebno varstvo in pomoč. 

III. PROIZVODNJA, PROMET IN PREDVAJANJE FILMOV 

11. člen 

Organizacije s področja kinematografije se.lahko ukvarjajo s tistimi dejav- 
nostmi, za katere so registrirane. 

Z uvozom filmov se lahko ukvarjajo delovne organizacije za promet s filmi, 
ki so registrirane za zunanjetrgovinsko dejavnost. 

S proizvodnjo in predvajanjem filmov se lahko — ob upoštevanju določb 
tega zakona —• ukvarjajo tudi druge organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične in družbene organizacije ter društva, 
če jim ta dejavnost služi za izpopolnjevanje njihovih nalog ter zadovoljevanje 
interesov na njihovem področju in je tako določeno v njihovem ustanovitvenem 
aktu ali statutu. 

12. člen 

S proizvodnjo filmov se lahko ukvarja tudi skupina samostojnih filmskih 
avtorjev in filmskih delavcev; skupino ustanovijo s pismeno pogodbo. Pogodba 
določa, zlasti programsko usmeritev skupine, samoupravna razmerja znotraj 
skupine, temeljne pogoje za oblikovanje dohodka in poslovanje skupine, pogoje 
za vstop in izstop članov ter postopek za prenehanje skupine. Pri oblikovanju 
programske usmeritve skupine sodelujejo po 4. členu tega zakona delegati 
družbene skupnosti, ki jih delegira skupščina občine, kjer je skupina registri- 
rana. 

Skupina filmskih delavcev je pravna oseba. Člani skupine so nerazdelno 
odgovorni za obveznosti, ki izvirajo iz njihove dejavnosti, kadar teh obveznosti 
ni mogoče poravnati iz premoženja skupine. 

13. člen 

Tuja filmska družba sme snemati v SR Sloveniji samo v sodelovanju z 
domačim producentom, ki mora za tako sodelovanje dobiti dovoljenje repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

IV. FINANCIRANJE 

14. člen 

Organizacije s področja kinematografije pridobivajo dohodek za svoje delo 
— iz plačil za svoje storitve, 
— iz sredstev, ki jih na podlagi samoupravnih sporazumov in pogodb dobe 

od samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela in drugih 
organizacij, 
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— iz sredstev, ki jih na podlagi družbenih dogovorov prispevajo družbeno- 
politične skupnosti za proizvodnjo, promet in predvajanje filmov, ki imajo 
posebno umetniško, vzgojno ali izobraževalno vrednost. 

V skladu z 10. členom tega zakona zagotavlja Kulturna skupnost Slovenije 
sofinanciranje programa slovenske filmske proizvodnje. 

V. JAVNO PREDVAJANJE FILMOV 

15. člen 

Za javno predvajanje filmov po tem zakonu se šteje predvajanje filmov 
v kinematografih in po televiziji ter vsakršno drugo predvajanje filmov, ki je 
dostopno javnosti. 

16. člen 

V SR Sloveniji se sme javno predvajati film, ki ima dovoljenje republiške 
komisije SR Slovenije za pregled filmov ali ustrezne komisije druge republike. 

Dovoljenje za javno predvajanje lahko dobi film, 
— če sta na njem navedena producent in distributer filma; 
— če je posnet v slovenščini ali ima slovenske napise; 
— če je republiška komisija za pregled filmov določila, ali je film primeren 

za mladino do dopolnjenega trinajstega oziroma sedemnajstega leta. 

17. člen 

V SR Sloveniji se ne sme izdati dovoljenje za javno predvajanje filma: 
.— čigar vsebina je naperjena proti družbeni in državni ureditvi SFRJ, 

proti miru in prijateljstvu med narodi, proti človečnosti; 
— čigar vsebina žali čast in ugled narodov ali narodnosti Jugoslavije; 
— čigar vsebina žali družbeno moralo. 
Domačega filma, ki ni dobil dovoljenja za javno predvajanje, ni dovoljeno 

izvoziti v tujino. 
18. člen 

Mladini ni dovoljen ogled javno predvajanih filmov, ki zanjo niso primerni. 
O tem, da film ni primeren za mladino do dopolnjenega trinajstega ozi- 

roma dopolnjenega sedemnajstega leta starosti, mora prikazovalec obvestiti 
javnost, ko pride film na spored, in mora poskrbeti, da mladini k predvajanju 
takih filmov vstop ni dovoljen. 

VI. REPUBLIŠKA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOV 

19. člen 

Republiška komisija za pregled filmov ugotavlja na temelju pregleda filma 
ali film izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega zakona in ali ni zadržkov za izdajo 
dovoljenja za javno predvajanje po 17. členu tega zakona. 

Komisija tudi odloča, 
— katere filme se sme javno predvajati tudi če niso posneti v slovenščini 

in niso prevedeni v slovenščino; 
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— kateri filmi niso primerni za mladino pred dopolnjenim trinajstim ozi- 
roma pred dopolnjenim sedemnajstim letom; 

— kateri filmi imajo poseben vzgojen, izobraževalen ali umetniški pomen. 
V primeru, da komisija ne izda dovoljenja za javno predvajanje, je dopustna 

pritožba. O pritožbi odloča republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

20. člen 

Republiška komisija za pregled filmov ima predsednika in dvanajst članov. 
Predsednik in člani komisije imajo svoje namestnike. 

Predsednika in člane komisije ter njihove namestnike imenuje sporazumno 
s Kulturno skupnostjo Slovenije za dve leti republiški sekretar za prosveto 
in kulturo. 

21. člen 

Republiška komisija za pregled filmov sprejme pravilnik, ki ga potrdi 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Stroške dela komisije iz prejšnjega odstavka poravna tisti, ki predlaga 
filme za pregled. 

VII. ARHIVSKO FILMSKO GRADIVO 

22. člen 

Za varstvo arhivskega filmskega gradiva se primerno uporabljajo predpisi 
o arhivskem gradivu in o arhivih, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Varstvo filmskega arhiva opravlja Arhiv Slovenije, ki v sporazumu s pro- 
ducenti slovenskih filmov sprejme pravilnik o uporabi filmskega arhiva v 
študijske namene. 

23. člen 

Producenti celovečernih in kratkih filmov morajo najpozneje šest mesecev 
potem, ko je bil film izdelan, poslati eno brezhibno kopijo filma brezplačno 
Arhivu Slovenije. 

24. člen 

Imetniki arhivskega filmskega gradiva morajo brezplačno omogočiti Arhivu 
Slovenije, da za svoje potrebe izdela po eno kopijo tega gradiva. 

VIII. SLOVENSKI FILMI NA MEDNARODNIH FESTIVALIH 

25. člen 

Slovenske filme za udeležbo na pomembnejših mednarodnih festivalih izbere 
Kulturna skupnost Slovenije. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 

Z denarno kaznijo od 10 000 do 30 000 dinarjev se kaznuje organizacija 
združenega dela ah druga pravna oseba: 
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— če javno predvaja film, za katerega ni bilo izdano dovoljenje za javno 
predvajanje (prva alinea 16. člena); 

— če javno predvaja film, ki nima navedenega producenta in distributerja 
(2. alinea 16. člena); 

'— če javno predvaja film, ki ni posnet v slovenščini, niti ni preveden v 
slovenščino (16. člen), pa za predvajanje tega filma ni odločitve po drugem 
odstavku 19. člena; 

— če dovoli mladini ogled filma, za katerega je republiška komisija za 
pregled filmov določila, da ni primeren za mladino do dopolnjenega trinajstega 
oziroma sedemnajstega leta starosti in če o tem ni obvestil javnosti (18. člen); 

— če ne izroči Arhivu Slovenije brezhibne kopije vsakega novega filma 
(23. člen). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 
do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma 
druge pravne osebe. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

27. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o filmskem 
prispevku (Uradni list SRS, št. 46/70); hkrati se v zvezi z 21. točko 13. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR 
Slovenije preneha s tem dnem v SR Sloveniji uporabljati temeljni zakon o filmu 
(Uradni list FLRJ, št. 30/62 in Ulradni list SFRJ, št. 11/65). 

28. člen 

Organizacije s področja kinematografije morajo šest mesecev po sprejetju 
tega zakona uskladiti svoje statute in druge samoupravne akte z določbami 
tega zakona. 

29. člen 

Ta zakon začne veljati 1. 1. 1974. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Ustavni zakon za izvedbo amandmajev k ustavi SR Slovenije določa, da se 
do izdaje ustreznega republiškega zakona uporablja kot republiški zakon tudi 
temeljni zakon o filmu (Uradni list FLRJ, št. 30/62 in SFRJ, št. 11/65), ki pa ga 
je treba najkasneje do 31. decembra 1972 uskladiti z ustavnimi amandmaji. 
Ustavni zakon hkrati določa, da je treba v istem roku uskladiti z ustavnimi 
amandmaji tudi zakon o filmskem prispevku (Uradni list SRS, št. 46/70). V 
smislu teh določil je izvršni svet predložil skupščini SR Slovenije 31. januarja 
1972 predlog za izdajo zakona o filmu, 20 septembra 1972 pa osnutek tega 
zakona. Republiški in prosvetno-kulturni zbor sta o osnutku razpravljala 6. in 
11. novembra istega leta, ga sprejela in sklenila, da je treba — ob proučitvi 
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vseh pripomb, izrečenih v odborih in na zasedanju obeh zborov — do 30. de- 
cembra 1972 pripraviti predlog zakona. Predlog je bil do tega roka sicer 
pripravljen, toda zaradi usklajevalnih postopkov z zakonskimi predlogi drugih 
republik odložen; res je tudi, da je bila medtem veljavnost omenjenega ustav- 
nega zakona podaljšana do 31. decembra 1973. 

Zakonsko besedilo v vseh fazah je pripravila delovna skupina pri RSPK, 
ki so jo sestavljali predstavniki odbora za kinematografijo, kulturne skupnosti 
Slovenije, sveta za kinematografijo pri gospodarski zbornici SRS, Društva 
slovenskih filmskih delavcev, republiške komisije za pregled filmov ter zavoda 
Radiotelevizija Ljubljana. 

Vsi osnutki so bili deležni široke razprave, ki je segla od sveta za kine- 
matografijo pri gospodarski zbornici SRS do posameznih delovnih organizacij, 
kulturnih skupnosti ter predsedstva republiškega odbora sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti Slovenije. Ker sprejemajo zakon o filmu vse republike, 
je bila zaradi usklajevanja temeljnih izhodišč opravljena vrsta razgovorov med 
predstavniki republiških sekretariatov za prosveto in kulturo ter društvi film- 
skih delavcev. 

II. 

Mnogotere zadeve s področja kinematografije so sicer prepuščene tržnemu 
mehanizmu, konkretni in dolgoročni usmeritvi kulturnih skupnosti ter razpo- 
reditvi njihovih sredstev pa tudi samoupravni odločitvi temeljnih organizacij 
združenega dela, nekatere pa so take, da terjajo ureditev v posebnem zakonu. 
Pri tem naj omenimo opredelitev, kaj je na področju filma posebnega druž- 
benega pomena, kako naj bo urejeno in s čim omejeno javno predvajanje filmov, 
pogoji za pridobitev statusa domačega filma ter pogoji za delo temeljnih 
organizacij združenega dela v produktivni in reproduktivni kinematografiji, 
možnosti za združevanje filmskih delavcev v samostojne proizvodne skupine, 
pospeševanje slovenske filmske proizvodnje in pospeševanje slovenske filmske 
proizvodnje in pospeševanje predvajanja kvalitetnih filmov, udeležba na naj- 
pomembnejših mednarodnih filmskih festivalih ter slednjič obvezno zbiranje 
in hranitev arhivskega filmskega gradiva. V zakonu niso zaobsežene filmske 
novice, ker jih urejajo drugi predpisi; isto velja za druge informativne zapise 
na filmskem traku, za vse oblike televizijskih oddaj na filmskem traku, za 
poučne, znanstvene in druge strokovne filme. 

Predlog v prvem poglavju opredeljuje vsebino zakona in določa, katera pod- 
ročja iz zaobsežene vsebine filmske dejavnosti so posebnega družbenega po- 
mena. ^Poseben družbeni pomen konkretizira zakon s tem, da terja v organih 
upravljanja TOZD na področju kinematografije in v vodenju proizvodnih 
skupin filmskih delavcev sodelovanje predstavnikov družbene skupnosti. 

V drugem poglavju opredeljuje zakon pojem javnega predvajanja filmov, 
pri čemer v bistvu ne razločuje predvajanja v kinematografskih dvoranah in 
predvajanja v okviru televizijskega programa. Med pogoji za javno predvajanje 
so predvsem dovoljenje za javno predvajanje, ki ga izdaja republiška komisija 
za pregled filmov, slovenski napisi za uvožene filme in odločitev republiške 
komisije za pregled filmov, za katero starostno dobo je film primeren. 

Tretje poglavje vsebuje določila o domačem filmu, ki terjajo, da so ga 
izdelali domači producenti, avtorji in filmski delavci. Svojstvo domačega filma 



712 Priloge 

lahko pridobi tudi koprodukcijski film, o čemer sklepa kulturna skupnost Slove- 
nije. Določila o domačem filmu ne zapirajo vrat medrepubliškemu sodelovanju 
in so usklađena s predlogi filmskih zakonov v drugih republikah. 

Poglavje o proizvodnji, prometu in predvajanju filmov obsega minimalne 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati TOZD v kinematografiji, in nakazuje mož- 
nosti za naglejši razvoj produktivne in reproduktivne kinematografije v Slove- 
niji. Ta določila seveda ne urejajo zadev s področja ljubiteljskega filma (ama- 
terskih filmskih ustvarjalcev). Domača filmska proizvodnja naj bo deležna druž- 
bene pomoči na osnovi nacionalnega filmskega programa, zmogljivosti sloven- 
skih filmskih delavcev in kapacitet tehnične filmske baze, usklađenost programa 
z drugimi kulturnimi dejavnostmi, s potrebami televizije in tržišča, ter ne 
nazadnje celotnih sredstev, s katerimi za pospeševanje filmske proizvodnje 
razpolaga kulturna skupnost Slovenije. Taka usmeritev bi lahko kulturni 
skupnosti Slovenije omogočala, da bi domači film prejemal stalna in rasto- 
ča sredstva, kar je eden od pogojev za njegovo kvantitetno in kvalitetno rast. 

Šesto poglavje je namenjeno republiški komisiji za pregled filmov. Ta 
izdaja dovoljenja za javno predvajanje filmov v SR Sloveniji tistim filmom, 
ki niso v nasprotju z določbami 17. člena tega zakona, in določa, kateri filmi 
niso primerni za mladino do dopolnjenega trinajstega in kateri niso primerni 
do dopolnjenega sedemnajstega leta. 

Seveda je tako omejitev treba razumeti predvsem kot možnost za zaščito 
mladine pred najbolj kvarnimi filmi, pri tem pa ne zanemariti pomena splošne 
in posebne (filmske) vzgoje, ki lahko pomaga mlademu človeku pri razume- 
vanju filma. Starostna meja za prepoved nekaterih filmov je sprva od pred- 
videnega dopolnjenega petnajstega leta — kot je bilo zapisano v osnutku 
zakona — razdeljena v dve skupini na osnovi pripomb v skupščinskih odborih 
in na osnovi predloga CK ZMS. 

Kar zadeva arhivsko filmsko gradivo, je zadnji čas, da ga zaščiti zakon 
in da ga arhivska služba obravnava enako kot drugo arhivsko gradivo. Zakon 
naj zaveže proizvajalce filmov, da brezplačno odstopijo nove filme Arhivu 
Slovenije, njegova skrb pa je, da filme primerno hrani in daje na razpolago 
za znanstvene in druge namene. Hranjenje filmskega arhiva je zvezano z do- 
ločenimi stroški, ki jih SR Slovenija kot financer temeljne dejavnosti Arhiva 
Slovenije doslej ni upoštevala; stroške za Arhivu Slovenije odstopljene filme 
bodo filmski proizvajalci prišteli k proizvodnim stroškom. Sprememba glede 
shranjevanja arhivskega filmskega gradiva je potrebna tudi zavoljo spreme- 
njenega statusa in financiranja Jugoslovanske kinoteke, ki začenši z letom 
1972 ni več zvezni zavod, ampak mu je ustanovitelj mesto Beograd; kot osred- 
ki jugoslovanski arhiv tujih filmov bo še naprej hranila najpomembnejše 
stvaritve iz svetovne filmske proizvodnje, pri čemer bo deležna ustrezne fi- 
nančne participacije republik, za arhiv domačih filmov pa bodo posihmal 
skrbele republike same. Najbolj smotrna rešitev bi bila ustanovitev samostoj- 
nega filmskega študijskega centra, ki bi združeval filmski arhiv, filmsko 
fototeko, knjižnico, dokumentacijo in predvajalnioo ter izdajanje ustreznih 
publikacij, vendar tega zavoljo visokih stroškov trenutno ni mogoče predlagati. 

Poglavje o zastopstvu Slovenije na najpomembnejših mednarodnih filmskih 
festivalih določa, da daje ustrezne predloge kulturna skupnost Slovenije; ta 
bo s svojim predstavnikom sodelovala v medrepubliškem telesu, ki bo nadome- 
stilo doslejšnjo žirijo odpravljene zvezne komisije za stike s tujino. 
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III. 

Z uresničitvijo tega zakona se bodo vstopnice v kinematografih pocenile, 
domača filmska proizvodnja pa bo izgubila neposredni vir dohodkov. Z od- 
pravo filmskega prispevka se bo moral spremeniti način financiranja domače 
filmske proizvodnje, ki že vrsto let kaže izrazite znake zaostajanja. Posihmal 
višina sredstev za pospeševanje domače proizvodnje ne bo več neposredno od- 
visna od obiska kinematografov, marveč od programske usmeritve in finanč- 
nih možnosti kulturne skupnosti Slovenije, ki ji bo treba s spremenjenim 
sistemom financiranja kulturnih dejavnosti v prihodnje zagotoviti zadostna 
sredstva za primeren vpliv na področju proizvodnje, prometa in predvajanja 
filmov. Izhodišče za račun v ta namen potrebnih sredstev bodo realizirana 
sredstva iz filmskega prispevka v letu 1973 in sredstva, ki jih je za pospeševanje 
domače filmske proizvodnje dajala kulturna skupnost Slovenije iz drugih 
virov; to izhodiščno postavko bo bržčas treba zvišati glede na Večje stroške 
v letu 1974 in glede na vse tiste akcije, ki jih s sredstvi filmskega prispevka 
v letu 1973 kulturna skupnost Slovenije ni mogla podpreti. 

S to spremembo bodo slednjič odpravljene razlike v financiranju kul- 
turnih dejavnosti v SR Sloveniji, saj je bila kinematografija edina, ki se je 
napajala predvsem iz lastnih virov. Če ta sprememba postavlja domačo filmsko 
proizvodnjo v enakopravnejši in s tem v ugodnejši položaj, pa tega ni mo- 
goče trditi za reproduktivno kinematografijo, ki je v preteklih osmih letih 
strmo nazadovala. Obisk kinematografov se manjša in s tem se manjšajo mož- 
nosti, da bi le-ti (zlasti v manjših krajih) sami zmogli stroške za razširjeno 
reprodukcijo in za nujno modernizacijo. Zato bo slejkoprej nujen ukrep, da se 
njihov poseben družbeni pomen odrazi tudi v posebni družbeni skrbi za njihov 
obstanek in nadaljnji razvoj. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 7. novembra 
in 5. decembra 1973 obravnaval predlog zakona o filmu, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Na drugi seji je odbor obravnaval tudi amandmaje in pripombe, ki so jih 
dali k predlogu zakona zakonodajno-pravna komisija, odbor za kulturne dejav- 
nosti prosvetno-kulturnega zbora in kulturna skupnost Ljubljane. 

V načelni razpravi se je odbor zadržal predvsem pri določbah predloga za- 
kona o ustanovitvi in nalogah republiške komisije za pregled filmov in vpra- 
šanjih financiranja domačega filma. 

V zvezi s 27. členom, ki predvideva prenehanje veljavnosti zakona o 
filmskem prispevku, ki ga plačujejo kinematografi, je bila izražena bojazen, 
da bo to povzročilo zastoje v proizvodnji domačih filmov. V razpravi je bila 
podprta predložena rešitev, da se v skladu z novo ustavo tudi proizvodnja 
domačega filma vključi v isti sistem financiranja kot druge kulturne dejavnosti. 
Da pa ob prehodu na nov sistem ne bi prišlo do motenj v proizvodnji filmov, 
naj bodo v 14. členu predvideni družbeni dogovori o sredstvih za proizvodnjo, 
promet in predvajanje filmov, sklenjenih prej, preden bo ukinjen zakon o 
filmskem prispevku. 
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Po predlogu zakotna se bodo sredstva za financiranje proizvodnje domače- 
ga filma združevala v kulturni skupnosti Slovenije, vendar to ne pomeni, 
da bi se zbrana sredstva avtomatično nakazala filmskim podjetjem. Višino 
potrebnih sredstev za proizvodnjo filmov naj kulturna skupnost odloči samo- 
stojno v skladu s svojo kulturno politiko v vseh kulturnih dejavnostih. Predlog 
zakona, zlasti pa pripombe k temu zakonu dajejo videz, da so za proizvodnjo 
domačega filma materialno odgovorne izključno družbenopolitične skupnosti 
in kulturne skupnosti; odgovornost podjetja, ki proizvaja domače filme, pa je 
potisnjena v ozadje, namesto da bi bilo obratno. 

V podrobni obravnavi je odbor k predlogu zakona sprejel naslednje 
amandmaje: 

K 1. členu : Vrstni red v prvem stavku tega člena naj se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Ta zakon ureja svojstvo domačega filma, pogoje za proizvodnjo, promet 
in predvajanje filmov, pogoje za javno predvajanje filmov, pogoje za hrambo 
arhivskega filmskega gradiva ter pogoje za zastopanje slovenskega filma v 
tujini.« 

Spreminjevalni predlog je redakcijske narave in ureja besedilo v istem 
vrstnem redu, kot je urejen zakonski predlog v svojih posameznih poglavjih. 

K 4. č 1 e n u : Drugi stavek tega člena naj se nadomesti z naslednjim be- 
sedilom : 

»Družbeni organ upravljanja je sestavljen po načelu enakega zastopstva de- 
legatov družbene skupnosti in delegatov delovne skupnosti organizacije s pod- 
ročja kinematografije ah po načelu ločenega glasovanja obeh skupin delegatov. 
V primeru enakega zastopstva je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve 
tretjini vseh delegatov. V primeru ločenega glasovanja delegatov pa je sklep 
sprejet, če so ga sprejeli tako delegati družbene skupnosti kakor delegati 
delovne skupnosti organizacije s področja kinematografije, ki ločeno glasujejo.« 

Spreminjevalni predlog jasneje opredeljuje sestav in način odločanja druž- 
benega organa upravljanja. 

K 5. č 1 e n u : Konec prve alinee naj se dopolni z besedami »in spremlja 
njihovo izvajanje,« 

V zadnji vrsti tretje alinee naj se beseda »oblikovanje« nadomesti z besedo 
»pridobivanje«. 

K 7. členu: V tretji vrsti drugega odstavka naj se za besedo »filmov« 
dodajo besede »ter o vzgoji strokovnih kadrov«. 

V tej tretji vrsti naj se zamenja tudi vrstni red besed tako, da se glasi: 
»o proizvodnji, prometu in predvajanju filmov«. 

Treba je, da se poveča skrb za vzgojo strokovnih kadrov na področju 
filma, druga predlagana sprememba pa je redakcijske narave. 

Besedilo 3. odstavka tega člena naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Kinematografi, zainteresirane samoupravne interesne skupnosti in druge 

zainteresirane organizacije sklenejo samoupravni sporazum o filmski vzgoji 
mladine in odraslih.« 

Dopolnitev besedila omogoča tudi različnim družbenim organizacijam, 
ki se ukvarjajo s filmsko vzgojo mladine in odraslih, da skupaj s kinematografi 
in samoupravnimi interesnimi skupnostmi sklenejo samoupravni sporazum. 

K 10. členu : V drugi vrsti naj se beseda »nacionalnega« nadomesti z 
besedama »širšega družbenega«. 

Sprememba je redakcijska. 
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K 11. členu: V peti vrsti tretjega odstavka naj se beseda »izpopolnje- 
vanje« nadomesti z besedo »izpolnjevanje«. 

Sprememba je redakcijska. 
K 12. čl en u : V zvezi s pripombami zakonodajno-pravne komisije k temu 

členu predlaga odbor, da se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: 
»S proizvodnjo filmov se lahko ukvarja tudi skupina samostojnih filmskih 

avtorjev in filmskih delavcev, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
— skupina mora šteti najmanj deset oseb, 
—' organizirana mora biti v skladu z zakonom o društvih. 
— pravila skupine morajo poleg splošnih določb obsegati tudi določbe o 

proizvodnji filmov ter o vodenju teh zadev. 
V skladu s 4. in 5. členom tega zakona ima skupina samostojnih filmskih 

avtorjev in filmskih delavcev družbeni organ upravljanja; naloge in sestav 
družbenega organa upravljanja določi skupščina občine, kjer je skupina re- 
gistrirana.« 

K 16. členu : V drugem odstavku se v zadnji vrsti tretje alinee besede 
»trinajstega oziroma sedemnajstega« nadomestijo z besedo petnajstega«. 

Enako naj se spremenijo 2. odstavek 18. člena, druga alinea 2. odstavka 
19. člena in četrta alinea 1. odstavka 26. člena. 

Spremembo starostne meje za prepoved nekaterih filmov na dopolnjeno 
petnajsto leto — kot je to določal osnutek zakona — narekujeta predvsem dva 
razloga: prvi je v tem, da določitev dveh starostnih m,ej ustvarja med učenci 
višjih razredov osnovne šole neutemeljeno razlikovanje, drugi pa v tem, da bo 
nadzor nad izvajanjem prepovedi nekaterih filmov v praksi veliko lažji, ker 
mladina s 16. letom starosti že dobi osebne izkaznice. 

Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 6. in 
26. členu. 

Odbor je za poročevalca določil Ivana Krefta. 

St: 64-11/73 
Ljubljana, 6. 12. 1973 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 7. februarja 
1974 obravnaval amandmaje odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kultur- 
nega zbora k predlogu zakona o filmu. 

Odbor umika svoj amandma k 16. členu in sprejema z večino glasov amand- 
ma odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora k temu členu, 
ki se glasi: 

K 16. členu : Prvi odstavek 16. člena predloga naj se nadomesti z na- 
slednjim besedilom: 

»V SR Sloveniji se smejo javno predvajati le tisti filmi, ki imajo dovolje- 
nje za javno predvajanje. Za tuje filme izdaja dovoljenje republiška komisija 
za pregled filmov SR Slovenije ali ustrezna komisija druge republike, za do- 
mače filme pa družbeni organ upravljanja organizacije za proizvodnjo filmov 
oziroma samostojne skupine filmskih delavcev za proizvodnjo filmov.« 

V 2. odstavku se v zadnji vrsti tretje alinee besede trinajstega oziroma 
sedemnajstega« nadomestijo z besedo »petnajstega«. 

Enako naj se spremenijo 2. odstavek 18. člena, druga alinea 2. odstavka 
19. člena in četrta alinea 1. odstavka 26. člena. 
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Odbor je, upoštevajoč stališče slovenskih filmskih producentov, ocenil, 
da je za javno predvajanje domačega filma dovolj, če izda zanj dovoljenje 
družbeni organ upravljanja organizacije za proizvodnjo filmov oziroma samo- 
stojne skupine filmskih delavcev za proizvodnjo filmov. S tem je tudi pove- 
čana družbena odgovornost tega organa, kot je to tudi namen tega zakona. 

Spremembo starostne meje za prepoved nekaterih filmov na dopolnjeno 
petnajsto leto — kot je to določal osnutek zakona — narekujeta predvsem 
dva razloga: prvi je v tem, da določitev dveh starostnih mej ustvarja med učenci 
višjih razredov osnovne šole neutemeljeno razlikovanje, drugi pa v tem, da bo 
nadzor nad izvajanjem prepovedi nekaterih filmov v praksi veliko lažji, ker 
mladina s 16. letom starosti že dobi osebne izkaznice. 

K 29. členu : Besedilo tega člena naj se črta in nadomesti z novim bese- 
dilom : 

»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu S RS«. 

St.: 64-11/73 
Ljubljana, 7. 2. 1974 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na sejah dne 
9. novembra in 7. decembra 1973 in dne 14. januarja 1974 obravnaval predlog 
zakona o filmu, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. Sej so 
se udeležili tudi predstavniki organizacij s področja kinematografije, društva 
slovenskih filmskih delavcev, gospodarske zbornice SHS in drugih zainteresira- 
nih institucij. 

Odbor je na sejah obravnaval tudi spreminjevalne in dopolnilne pred- 
loge k predlogu zakona o filmu, ki jih je prek poslanske pisarne pri mestni 
konferenci SZDL Ljubljana poslala kulturna skupnost Ljubljana oziroma njen 
odbor za filmsko dejavnost in kinematografijo, in bil seznanjen tudi s poročilom 
zakon oda jno-pravne komisije k predlogu zakona o filmu. 

V načelni obravnavi so se člani odbora največ zadržali pri opredelitvi po- 
sebnega družbenega pomena, ki ga naj imajo proizvodnja, promet in javno 
predvajanje filmov, pri njegovi vsebini ter materialni posledičnosti. Iz zakon- 
skega predloga po njihovem mnenju ni razviden mehanizem, ki naj bi kine- 
matografsko dejavnost usmerjal k predvajanju kvalitetnih umetniških, vzgoj- 
nih in izobraževalnih filmov, ampak nasprotno, z ukinitvijo filmskega prispevka 
preneha edina dosedanja materialna stimulacija za predvajanje takšnih filmov. 
Zato je upravičeno vprašanje, v kakšni obliki bo materializiran poseben družbeni 
pomen kinematografske dejavnosti, posebej še, ker v sedanjem trenutku ni 
jasno, kako naj kulturna skupnost Slovenije v svojem programu za leto 1974 
nadomesti z ukinitvijo filmskega prispevka izgubljena finančna sredstva. Po 
mnenju njenega predstavnika zato tudi ne more prevzeti obveznosti, ki ji jo 
nalaga zakonski predlog, namreč da kulturna skupnost Slovenije zagotavlja 
sofinanciranje programa slovenske filmske proizvodnje v letu 1974. 

Posebne pozornosti so bili deležni v razpravi tudi vloga ter sestava in 
način odločanja družbenega organa upravljanja v organizacijah s področja 
kinematografije. Izraženo je bilo mnenje, da ob povečani in odgovornejši vlogi 
družbenega organa upravljanja ne bi bilo potrebno ugotavljanje republiške 
komisije za pregled filmov, ali domači filmi izpolnjujejo pogoje za javno 
predvajanje, saj sta si družbeni organ upravljanja in republiška komisija 
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za pregled filmov po sestavu dokaj podobna. Ne glede na to pa bi bilo treba 
določneje precizirati obe obliki sestava družbenega organa upravljanja in način 
odločanja. 

V zvezi s prepovedjo predvajanja nekaterih filmov mladim do dopolnjenega 
trinajstega oziroma sedemnajstega leta so udeleženci v razpravi menili, da 
določitev dveh starostnih mej otežuje nadzor nad izvajanjem te zakonske do- 
ločbe, poleg tega pa vnaša tudi neutemeljeno razlikovanje med učenci višjih 
razredov osnovne šole (med šestim in sedmim razredom) glede ogleda dolo- 
čenih filmov. 

V podrobni razpravi so člani odbora sprejeli naslednje spreminjevalne 
in dopolnilne predloge: 

K 1. členu: Vrstni red v prvem stavku tega člena naj se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Ta zakon ureja svojstvo domačega filma, pogoje za proizvodnjo, promet 
in predvajanje filmov, pogoje za javno predvajanje filmov, pogoje za hrambo 
arhivskega filmskega gradiva ter pogoje za zastopanje slovenskega filma v 
tujini.« 

Spreminjevalni predlog je redakcijske narave in ureja besedilo v istem 
vrstnem redu, kot je urejen zakonski predlog v svojih posameznih poglavjih. 

K 4. členu : Drugi stavek tega člena naj se nadomesti z naslednjim be- 
sedilom : 

»Družbeni organ upravljanja je sestavljen po načelu enakega zastopstva 
delegatov družbene skupnosti in delegatov delovne skupnosti organizacije s 
področja kinematografije ali po načelu ločenih skupin delegatov. V primeru 
enakega števila je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve tretjini vseh dele- 
gatov. V primeru ločenega glasovanja delegatov pa je sklep sprejet, če so ga 
sprejeli tako delegati družbene skupnosti kakor delegati delovne skupnosti orga- 
nizacije s področja kinematografije, ki ločeno glasujejo.« 

Spreminjevalni predlog jasneje opredeljuje sestav in način odločanja druž- 
benega organa upravljanja. 

K 5. členu : Besedilo prve alinee naj se dopolni z besedami »in spremlja 
njihovo izvajanje,« v tretji alinei pa naj se beseda »oblikovanje« nadomesti 
z besedo »pridobivanje«. 

K 7. členu: V tretji vrsti 2. odstavka naj se zamenja vrstni red besed 
tako, da se glasi: »o proizvodnji, prometu in predavanju filmov;«, za besedo 
»filmov« pa naj se dodajo še besede »ter o vzgoji strokovnih kadrov«. 

Besedilo 3. odstavka tega člena naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Kinematografi, zainteresirane samoupravne interesne skupnosti in druge 

zainteresirane organizacije sklenejo samoupravni sporazum o filmski vzgoji 
mladine in odraslih.« 

Dopolnitev besedila omogoča tudi različnim družbenim organizacijam, ki 
se ukvarjajo s filmsko vzgojo mladine in odraslih, da skupaj s kinematografi 
in samoupravnimi interesnimi skupnostmi sklenejo samoupravni sporazum. 

K 10. čl enu : V drugi vrsti naj se beseda »nacionalnega« zamenja z be- 
sedama »širšega družbenega«. 

K 11. členu: V peti vrsti 3. odstavka naj se beseda »izpopolnjevanje« 
nadomesti z besedo »izpolnjevanje«. 

Sprememba je redakcijske narave in odpravlja strojepisno napako. 
K 12. členu : Besedilo tega člena naj se v celoti spremeni, tako da se 

glasi: 
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»12. člen 

S proizvodnjo filmov se lahko ukvarja tudi skupina samostojnih filmskih 
avtorjev in filmskih delavcev, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

—• skupina mora šteti najmanj 10 oseb, 
— organizirana mora biti v skladu z zakonom o društvih, 
— pravila skupine morajo poleg splošnih določb obsegati tudi določbe o 

proizvodnji filmov ter o vodenju teh zadev. 
V skladu s 4. in 5. členom tega zakona ima skupina samostojnih filmskih 

avtorjev in filmskih delavcev družbeni organ upravljanja; naloge in sestav 
družbenega organa upravljanja določi skupščina občine, kjer je skupina regi- 
strirana.« 

Odbor je z novim besedilom upošteval razloge, ki jih je k 12. členu dala 
zakonodajno-pravna komisija. 

K 16. členu : Prvi odstavek 16. člena predloga zakona naj se nadomesti 
z naslednjim besedilom: 

»V SR Sloveniji se smejo javno predvajati le tisti filmi, ki imajo dovolje- 
nje za javno predvajanje. Za tuje filme izdaja dovoljenje republiška komisija 
za pregled filmov SR Slovenije ali ustrezna komisija druge republike, za do- 
mače filme pa družbeni organ upravljanja organizacije za proizvodnjo filmov 
oziroma samostojne skupine filmskih delavcev za proizvodnjo filmov.« 

V 2. odstavku naj se v zadnji vrsti tretje alinee besede »trinajstega oziroma 
sedemnajstega« nadomestijo z besedo »petnajstega«, 

Enako naj se spremenijo 2. odstavek 18. člena, druga alinea 2. odstavka 
19. člena in četrta alinea 1. odstavka 26. člena. 

Odbor je, upoštevajo stališče slovenski filmskih producentov, ocenil, da 
je za javno predvajanje domačega filma dovolj, če izda zanj dovoljenje druž- 
beni organ upravljanja organizacije za proizvodnjo filmov oziroma samostojne 
skupine filmskih delavcev za proizvodnjo filmov. S tem je tudi povečana druž- 
bena odgovornost tega organa, kar je tudi namen tega zakona. 

Spremembo starostne meje za prepoved nekaterih filmov na dopolnjeno 
petnajsto leto — kot je to določal osnutek zakona —- narekujeta predvsem dva 
razloga: prvi je v tem, da določitev dveh starostnih mej ustvarja med učenci 
višjih razredov osnovne šole neutemeljeno razlikovanje, drugi pa v tem, da bo 
nadzor nad izvajanjem prepovedi nekaterih filmov v praksi veliko lažji, ker 
mladina s 16. letam starosti že dobi osebne izkaznice. 

K 27. členu: Odbor je prvotno sprejeti amandma k temu členu, po 
katerem naj se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

»Sredstva za slovensko filmsko proizvodnjo, ki jih za leto 1974 načrtuje 
kulturna skupnost Slovenije in so sprejeta z družbenim dogovorom o financi- 
ranju kulturne dejavnosti, se zagotovijo v proračunu SR Slovenije za leto 1974«; 

umaknil, ker se sredstva za financiranje kulturnih dejavnosti v prihod- 
nje ne bodo več zagotavljala v proračunih. Pri tem je odbor opozoril, da sred- 
stva, ki jih bo kulturna skupnost Slovenije predvidoma lahko zagotovila za 
filmsko proizvodnjo, ne bodo zadostovala za realizacijo z družbenim načrtom 
predvidene filmske proizvodnje. 

K 29. členu: Besedilo tega člena naj se črta in nadomesti z novim 
besedilom: 

»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS«. 
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Odbor se je v celoti strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije 
k 4., 6. in 26. členu, kot so razvidni iz poročil te komisije. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil svojega člana Milana Merčuna. 

Št.: 64-11/73 
Ljubljana, 17. 1. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. novembra 1973 obravnavala predlog zakona o filmu, ki ga je skupščini 
SK Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V razpravi po členih je komisija sprejela naslednje predloge za spremembe 

in dopolnitve besedila: 
K 6. členu : Besedilo v drugi in tretji vrsti »individualni izvršilni organ 

upravljanja« naj se nadomesti z besedilom »individualni organ«. 
Ta sprememba je potrebna zaradi uskladitve s terminologijo po 118. členu 

osnutka ustave SR Slovenije oziroma ker gre v tem primeru tudi za individu- 
alni organ, ki ne vodi in usklajuje samo poslovanje organizacije s področja 
kinematografije, pač pa je tudi odgovoren za izvedbo programa. 

K 12. členu : Komisija je izrazila pomisleke k določbam tega člena. Tako 
ureditev, ki jo vsebuje ta člen, ne poznata niti republiški obrtni zakon (Uradni 
list SRS, št. 26/73) niti zakon o konstituiranju organizacij združenega dela in 
njihovem vpisu v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 22/73). 

Gre namreč za posebno pogodbeno skupnost oziroma skupino samostojnih 
filmskih avtorjev in filmskih delavcev, ki ni zajeta v nobeni podobni obliki 
združevanja dela in sredstev, kot jo predvidevajo oba osnutka ustav, tako 
ustave SR Slovenije kot tudi ustave SFRJ, ah kot jo predvidevata oba citirana 
zakona. Ker bo taka pogodbena skupina lahko združevala tudi pomembna 
družbena sredstva za proizvodnjo posameznega filma, je vprašanje, če ne bi 
morda v takem primeru prišla v poštev kot oblika združevanja samostojnih 
filmskih avtorjev in filmskih delavcev za proizvodnjo filma, ki jo je predvideval 
9. člen osnutka tega zakona z dne 14. 9. 1972 v posebni skupini za proizvodnjo 
filma, ki bi bila organizirana v skladu z zakonom o društvih. Besedilo ome- 
njenega člena se je glasilo: 

»S proizvodnjo filmov se lahko ukvarja skupina filmskih delavcev, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

— skupina mora šteti najmanj deset oseb, 
— organizirana mora biti v skladu z zakonom o društvih, 
— pravila skupine morajo poleg splošnih določb obsegati tudi določbe o 

proizvodnji filmov ter o vodenju teh zadev, 
— skupina, ki se namerava ukvarjati s proizvodnjo filmov, mora položiti 

na občinskem sodišču varščino v vrednosti ene četrtine poprečne vrednosti 
celovečernega filma.« 

Taka oblika združevanja samostojnih filmskih avtorjev in samostojnih 
filmskih delavcev bi verjetno bolj ustrezala glede na to, da 2. in 3. člen 
tega predloga zakona opredeljujeta, da je tudi proizvodnja filmov poseb- 
nega družbenega pomena, da se s proizvodnjo filmov ukvarjajo organizacije 
združenega dela, pri katerih se tudi ustanovi po delegatskih načelih poseben 
družbeni organ upravljanja, ki po 5. členu odloča tudi o osnovnih pogojih 
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poslovanja in o osnovnih pogojih za oblikovanje dohodka v taki organizaciji. 
Vprašanje pa je. če določbe tega člena zagotavljajo pri temeljnih pogojih za 
oblikovanje dohodka in poslovanje take pogodbene skupine vpliv družbene 
skupnosti na gospodarjenje z združenimi sredstvi za proizvodnjo filma oziroma 
ali bi to lahko zagotavljala oblika združevanja filmskih avtorjev in filmskih 
delavcev v skladu z zakonom o društvih. Pristojni odbori skupščine SR Slovenije 
naj to vprašanje razčistijo še pred sprejemom tega zakona v pristojnih zborih. 

K 26. členu: V prvi in drugi alinei prvega odstavka se besedilo v okle- 
paju pravilno glasi: »(prvi odstavek 16. člena);« in »(1. alinea drugega odstavka 
16. člena);«. 

Gre le za spremembi redakcijskega značaja. 
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi spremem- 

bami, ki jih je predložila komisija, razen k 12. členu, ki naj bi bila raz- 
čiščena še pred sejami pristojnih zborov. 

St.: 64-11/73 
Ljubljana, 14. 11. 1973 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. januarja 1974 obravnavala amandmaje, ki sta jih k predlogu zakona o filmu 
predlagala odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti in odbor 
republiškega zbora za prosveto in kulturo. 

Komisija ni imela pripomb k istovetnim amandmajem odbora prosvetno- 
kulturnega zbora za kulturne dejavnosti in odbora republiškega zbora za pro- 
sveto in kulturo k 1., 5., 7., 11., 12. in 16. členu, ki so razvidni iz njihovih 
poročil in dodatnega poročila odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne 
dejavnosti. 

Komisija prav tako ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega 
zbora za prosveto in kulturo k 10. členu. 

Komisija je nadalje soglašala tudi z istovetnim amandmajem obeh odborov 
k 4. členu, pri katerem pa predlaga naslednji redakcijski popravek: 

V četrti vrsti predlaganega amandmaja k 4. členu naj se besedilo »ločenega 
glasovanja obeh skupin« nadomesti z besedilom »ločenih skupin«. 

Glede predlaganega amandmaja odbora prosvetno-kulturnega zbora za 
kulturne dejavnosti k 27. členu, da naj se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Sredstva za slovensko filmsko proizvodnjo, ki jih za leto 1974 načrtuje kulturna 
skupnost Slovenije in so sprejeta z družbenim dogovorom o financiranju kul- 
turne dejavnosti, se zagotovijo v proračunu SR Slovenije za leto 1974.«, je 
komisija menila, da le-ta ni sprejemljiv. V prihodnje se namreč sredstva za 
financiranje kulturnih dejavnosti ne bodo več zagotavljala v proračunih. 

Hkrati je komisija pri pregledu amandmajev, ki so razvidni iz njenega 
poročilo z dne 14. 11. 1973, ugotovila, da je potrebno prvotno predlagani amand- 
ma k 6. členu dopolniti tako, da se pravilno glasi »individualni izvršilni 
organ«. 

Dopolnitev prvotno predlaganega amandmaja je potrebna zaradi termi- 
nološke uskladitve s trenutno še veljavno terminologijo, ki se uporablja za 
individualne izvršilne organe. 

St.: 64-11/74 
Ljubljana, 11. 1. 1974 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi 

Zakon o pedagoški službi (Uradni list SRS, št. 14-109/69) se spremeni 
in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON O PEDAGOŠKI SLUŽBI 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Pedagoška služba je nadzorna svetovalna in strokovno proučevalna služba 
na področju vzgoje in izobraževanja. Pedagoška služba nadzoruje in ugotavlja, 
kako se uresničujejo družbeni vzgojno-izobraževalni smotri, ter usmerja in 
pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost. 

S svojim delom pedagoška služba zlasti zagotavlja izvajanje zakonov in 
drugih predpisov o vsebini in organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela ter 
skrbi za skladnost vzgojno-izobraževalnega dela z idejno usmerjenostjo socia- 
listične samoupravne družbe. 

Pedagoška služba je skupna služba republike in občin v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Dejavnost pedagoške službe je posebnega družbenega pomena. 

2. člen 

Pedagoška služba nadzoruje vzgojno-izobraževalno dejavnost vzgojnovar- 
stvenih organizacij, glasbenih šol, šol po zakonu o poklicnem izobraževanju 
in o urejanju učnih razmerij, osnovnih in srednjih šol ter domov za učence teh 
šol, organizacij za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, verificiranih delavskih univerz, verificiranih izobraže- 
valnih centrov in drugih verificiranih izobraževalnih organizacij razen visoko- 
šolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne organizacije) ter pomaga 
in svetuje učiteljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem izobraže- 
valnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: učitelji) pri njihovem vzgojno-izobra- 
ževalnem delu in strokovnem izpopolnjevanju. 

Pedagoška služba lahko nadzoruje tudi vse druge oblike izobraževanja 
in ukrepa v skladu s tem zakonom in z drugimi veljavnimi predpisi za varstvo 
zakonitosti in koristi občanov. 

II. NALOGE 

3. člen 

Pedagoška služba nadzoruje in ugotavlja, kako uresničujejo vzgojno-izobra- 
ževalne smotre izobraževalne organizacije, ravnatelji in posamezni učitelji. 
V skladu z zakoni o vzgojno-izobraževalnih dejavnostih in s tem zakonom 
neposredno ukrepa, predlaga ukrepe in obvešča organe organizacije združenega 
dela, interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in javnost. 
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Pedagoška služba uresničuje naloge iz prejšnjega odstavka zlasti s tem, da: 
— nadzoruje vzgojno -izobraževalno delo in izvajanje predpisov o njegovi 

vsebini in organizaciji ter dokumentacijo v izobraževalnih organizacijah ter 
v zvezi s tem samostojno ukrepa in predlaga organom izobraževalnih organizacij, 
izobraževalnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter ustanoviteljem 
ustrezne ukrepe v skladu z določbami tega zakona; 

— seznanja učitelje, ravnatelja (predstojnika) in druge organe izobraže- 
valne organizacije s svojimi ugotovitvami o rezultatih oziroma pomanjkljivostih 
v vzgojno-izobraževalnem delu; 

— svetuje učiteljem- in organom izobraževalnih organizacij pri njihovem 
delu; 

— usmerja učitelje, da v svojo pedagoško prakso uvajajo nova teoretična 
in praktična spoznanja ter da sodelujejo pri proučevanju vzgojno-izobraževal- 
nega dela in sistema; 

— spremlja, proučuje in pospešuje vzgojno-izobraževalno delo ter posre- 
duje ugotovitve izobraževalnim organizacijam, interesnim skupnostim, družbe- 
nopolitičnim skupnostim in javnosti. 

III. ZAVOD SR SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

4. člen 

Pedagoško službo v SR Sloveniji opravlja zavod SR Slovenije za šolstvo 
(v nadaljnjem besedilu: zavod za šolstvo). 

Zavod za šolstvo je republiški organ po 49. členu zakona o republiški upravi 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14-149/65). 

Sedež zavoda za šolstvo je v Ljubljani. 

5. člen 
Zavod za šolstvo zlasti: 
— opravlja naloge pedagoške službe v skladu z določbami tega zakona; 
— pripravlja v sodelovanju z izobraževalnimi skupnostmi, ustreznimi za- 

vodi, strokovnimi organizacijami in skupnostmi šol osnutke predmetnikov in 
učnih načrtov ter drugih vzgojno-izobraževalnih programov; 

— razpisuje in pripravlja učbenike, priročnike, učila in druge učne pripo- 
močke; 

— sodeluje z izobraževalnimi skupnostmi pri načrtovanju izobraževanja, 
pri preverjanju organizacije in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela in pri 
drugih nalogah; 

— skrbi za modernizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, predlaga ukrepe 
za napredek vzgoje in izobraževanja in skrbi za njihovo uresničevanje; 

— sodeluje z izobraževalnimi organizacijami, ki usposabljajo kadre za 
področje vzgoje in izobraževanja; 

— skupaj z ustreznimi visokošolskimi zavodi in drugimi organizacijami 
načrtuje in organizira strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ravnateljev (pred- 
stojnikov) in pedagoških svetovalcev; 

— sodeluje pri razvijanju in pospeševanju izobraževanja tehnologije; 
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— sporazumeva se z raziskovalnimi in drugimi organizacijami združenega 
dela o sodelovanju pri raziskovalnem delu na področju vzgoje in izobraževanja 
ter pri preverjanju in uporabi rezultatov raziskovalnega dela v praksi; 

— opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo vzgojno-izobraževalnega 
dela. 

6. člen 

Zavod za šolstvo ima organizacijske enote za posamezna območja, ki jih 
določi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

Organizacijske enote so organizirane po načelih, določenih s splošnim aktom 
zavoda za šolstvo. 

Pred odločitvijo po prvem odstavku tega člena mora izvršni svet skupščine 
SR Slovenije dobiti mnenje prizadetih občinskih skupščin. 

7. člen 

Delo zavoda za šolstvo vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. 

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo, moralnopoli- 
tične lastnosti in delovne izkušnje, potrebne za uspešno vodenje zavoda za 
šolstvo. 

8. člen 

Delo organizacijskih enot vodijo predstojniki, ki jih v soglasju s strokovnim 
svetom imenuje direktor zavoda za šolstvo, potem ko dobi mnenje občinskih 
skupščin z območja organizacijskih enot. 

9. člen 

Za opravljanje svojih nalog ima zavod za šolstvo strokovne in druge delavce. 
Strokovni delavci zavoda za šolstvo so pedagoški svetovalci in drugi stro- 

kovni delavci. 
Pedagoški svetovalci opravljajo zlasti nadzorne in svetovalne naloge peda- 

goške službe, drugi strokovni delavci pa preučevalne in druge strokovne naloge 
zavoda za šolstvo. 

Na delovno mesto pedagoškega svetovalca je lahko sprejet, kdor ima 
izobrazbo, določeno s tem zakonom, se odlikuje v vzgojno-izobraževalnem delu, 
ima moralnopolitične lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje pedagoške 
službe, in najmanj 7 let ustrezne prakse v vzgojno-izobraževalnem delu. 

Pedagoški svetovalci za posamezne vrste izobraževalnih organizacij morajo 
imeti visoko izobrazbo, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Pedagoški svetovalci za razredni pouk v osnovnih šolah, za glasbene šole, 
za šole po zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij, za 
delavske univerze in druge izobraževalne organizacije, za praktični pouk v 
srednjih šolah in za domove učencev srednjih šol lahko imajo višjo izobrazbo. 

Pedagoški svetovalci za strokovne teoretične učne predmete v srednjih 
šolah so lahko tudi osebe, ki imajo višjo izobrazbo ustrezne stroke, če si za te 
predmete ali skupine predmetov ni mogoče pridobiti visoke izobrazbe. 

Pedagoški svetovalci za vzgojnovarstvene organizacije lahko imajo srednjo 
izobrazbo. 

Podrobnejše določbe o pedagoških svetovalcih in o drugih delavcih zavoda 
za šolstvo se določijo s splošnim aktom zavoda za šolstvo. 
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10. člen 

Sredstva za delo zavoda za šolstvo se zagotavljajo v proračunu SR Slovenije. 
Za izvedbo določenih nalog lahko pridobiva zavod za šolstvo sredstva tudi 

od drugih organizacij. 
11. člen 

Zavod za šolstvo pošlje letni delovni program, letno poročilo o svojem delu 
ter poročila o stanju in o problematiki vzgoje in izobraževanja na območju SR 
Slovenije skupščini SR Slovenije, izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, 
izobraževalni skupnosti SR Slovenije in republiškemu sekretariatu za prosveto 
in kulturo. 

Zavod za šolstvo je dolžan na svojo pobudo ali na zahtevo organov iz 
prejšnjega odstavka posredovati podatke in informacije s svojega delovnega 
področja. 

12. člen 

Organizacijske enote pošiljajo poročila o stanju in problematiki vzgoje 
in izobraževanja občinskim skupščinam in izobraževalnim skupnostim na svojem 
območju. 

13. člen 

Zavod za šolstvo določa eksperimentalne in hospitacijske izobraževalne 
organizacije in enote. 

Eksperimentalne in hospitacijske izobraževalne organizacije in enote določi 
zavod za šolstvo, potem ko dobi pristanek izobraževalne organizacije in ustano- 
vitelja ter ko ugotovi, ali so zagotovljena sredstva za to dejavnost. 

IV. STROKOVNI SVET 

14. člen 

Pri zavodu za šolstvo je strokovni svet, ki je organ SR Slovenije za oprav- 
ljanje nalog iz tega zakona. 

Strokovni svet sestavljajo družbeni delavci in strokovnjaki iz ustreznih 
raziskovalnih zavodov, iz izobraževalnih organizacij in drugih družbenih služb 
ter iz gospodarstva. 

Predsednika, namestnika predsednika in člane imenuje izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije za štiri leta. 

Direktor zavoda za šolstvo je član strokovnega sveta po položaju. 
Za obravnavo posameznih vprašanj strokovni svet povabi k sodelovanju 

strokovnjake s tistega področja, ki ga obravnava. 
Oblike dela, način sprejemanja sklepov in druge podrobnosti ureja poslov- 

nik, ki ga sprejme strokovni svet. 

15. člen 
Strokovni svet: 
— obravnava letni delovni program in letno poročilo zavoda za šolstvo 

ter druga pomembnejša vprašanja v zvezi s sistemom in vsebino vzgoje in 
izobraževanja; 
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— predpiše vzgojnovarstveni načrt za predšolsko vzgojo v soglasju z zavo- 
dom SR Slovenije za zdravstveno varstvo; 

— predpiše predmetnik in učni načrt za osnovno šolo, predmetnik in učni 
načrt za gimnazijo ter osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov za srednje 
šole; 

— predpiše predmetnik in učni načrt za glasbene šole; 
— predpiše izobraževalni program v skladu s 7. členom zakona o poklicnem 

izobraževanju in o urejanju učnih razmerij; 
— predpiše izobraževalne programe verificiranih delavskih univerz, izobra- 

ževalnih centrov in drugih verificiranih izobraževalnih organizacij za tiste 
izobraževalne dejavnosti, za katere izdajajo spričevala s splošno priznano veljav- 
nostjo ; 

— predpiše postopek za predpisovanje predmetnikov in učnih načrtov, 
osnov predmetnikov in osnov učnih načrtov ter izobraževalnih programov; 

.— opravlja druge naloge, določene z zakonom. 

V. NADZOR IN SVETOVANJE 

16. člen 

Pri opravljanju nadzora in svetovanja ima pedagoški svetovalec dolžnost in 
pravico prisostvovati pouku, izpitom in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega 
dela ter se seznanjati s celotnim delom izobraževalne organizacije. 

Izobraževalne organizacije morajo pedagoškemu svetovalcu omogočiti oprav- 
ljanje pedagoške službe. Pri tem mu morajo dati podatke o organizaciji in 
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in druge podatke, ki so mu potrebni, 
ter dovoliti vpogled v pedagoško in drugo dokumentacijo, ki jo morajo izobra- 
ževalne organizacije voditi v skladu s posebnimi predpisi. 

Ravnatelj (predstojnik) izobraževalne organizacije mora sodelovati s peda- 
goškimi svetovalci pri izvajanju nadzora in svetovanja. 

17. člen 

Zavod za šolstvo pošilja pedagoške svetovalce v izobraževalne organizacije 
po svoji presoji. 

Zavod za šolstvo mora poslati pedagoškega svetovalca v izobraževalno 
organizacijo na zahtevo sveta, ravnatelja ah učiteljskega zbora izobraževalne 
organizacije, skupnosti učencev, staršev na roditeljskem sestanku, pristojne 
krajevne skupnosti in izobraževalne skupnosti, ustanovitelja izobraževalne orga- 
nizacije, pristojnega organa družbenopolitičnih skupnosti ali republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve. 

18. člen 

Zavod za šolstvo organizira v posamezni izobraževalni organizaciji preglede 
celotnega dela izobraževalne organizacije ali pregleda dela ravnatelja (predstoj- 
nika) oziroma dela posameznega učitelja. 
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19. člen 

Ce pedagoški svetovalec pri pregledu celotnega dela izobraževalne organiza- 
cije ali pri pregledu dela ravnatelja (predstojnika) oziroma dela posameznega 
učitelja ugotovi take pomanjkljivosti, nepravilnosti in kršitve pri izvrševanju 
zakonov, predpisov, izdanih na podlagi zakona in splošnih aktov ter družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov oziroma nepravilnosti glede organiza- 
cije in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela, ki ogrožajo vzgojno-izobraževalne 
smotre in ovirajo vzgojno-izobraževalno delo, izda nalog za njihovo odpravo, 
določi rok, do katerega morajo biti opravljene, in predlaga pristojnemu organu 
ukrepe zoper odgovorne organe oziroma delavce izobraževalne organizacije; 
o tem mora sestaviti zapisnik. 

Ce pedagoški svetovalec ugotovi manjše pomanjkljivosti ali nepravilnosti 
pri vzgojno-izobraževalnem in drugem delu učitelja ali ravnatelja, ga na to 
opozori ter po potrebi obvesti organe izobraževalne organizacije. 

20. člen 

Zapisnik iz prvega odstavka 19. člena tega zakona o pregledu celotnega 
dela izobraževalne organizacije predloži zavod za šolstvo svetu izobraževalne 
organizacije, ustanovitelju, pristojni izobraževalni skupnosti in drugim pristoj- 
nim organom. 

Zapisnik o pregledu dela ravnatelja (predstojnika) iz prvega odstavka 19. 
člena tega zakona predloži zavod za šolstvo svetu izobraževalne organizacije, 
ustanovitelju in drugim pristojnim organom. 

Zapisnik o pregledu dela posameznega učitelja iz prvega odstavka 19. člena 
tega zakona predloži zavod za šolstvo učitelju in organom, ki so pristojni za 
ukrepanje. 

21. člen 

Proti ugotovitvam pedagoških svetovalcev iz prvega odstavka 19. člena 
tega zakona lahko organ izobraževalne organizacije oziroma učitelj v 8 dneh 
po prejemu zapisnika vloži ugovor na zavod za šolstvo, ki mora o ugovoru 
odločiti v 15 dneh. Organ izobraževalne organizacije oziroma učitelj, ki se ne 
strinja z odločitvijo zavoda za šolstvo, ima pravico pritožbe na republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo v 15 dneh od vročitve obvestila zavoda za šolstvo. 

22. člen 

Ce izobraževalna organizacija v zahtevanem roku ne odpravi nepravilnosti 
iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, predlaga zavod za šolstvo občinski 
skupščini, da uvede zoper izobraževalno organizacijo začasni ukrep v skladu 
s posebnimi predpisi. 

O predlogu iz prejšnjega odstavka obvesti zavod za šolstvo republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo. 

23. člen 

Zoper delavca izobraževalne organizacije, za katerega se pri pregledu 
ugotovi, da po svoji krivdi ni izpolnil obveznosti v združenem delu, predlaga 
zavod za šolstvo uvedbo postopka za izrekanje ukrepov v izobraževalni organi- 
zaciji zoper tega delavca v skladu s splošnim aktom izobraževalne organizacije. 
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VI. KONČNA DOLOČBA 

24. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Sklepi in priporočila o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list SRS, št. 12-89/71) nalagajo izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da 
pripravi predloge za spremembo zakona o pedagoški službi tako, da bosta 
tudi prek prosvetne inšpekcijske službe kot upravnega republiškega organa 
v polni meri zagotovljena družbeni interes in zakonitost dela vzgojno-izobraže- 
valnih organizacij in da bo zaostrena družbena odgovornost vseh delavcev, 
kolektivov in institucij s področja vzgoje in izobraževanja. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je pripravil osnutek zakona 
o pedagoški službi in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pedagoški službi. 

Osnutek zakona je razdeljen na šest poglavij, ki obravnavajo temeljne 
določbe, naloge pedagoške službe, določbe o zavodu za šolstvo SRS, določbe 
o strokovnem svetu pri zavodu za šolstvo SRS, določbe o nadzoru in svetovanju 
ter končne določbe. 

Poleg smotrnejše razporeditve gradiva prinaša zakon predvsem naslednje 
novosti: 

1. Izraziteje je poudarjena nadzorna funkcija pedagoške službe in njena 
soodgovornost za skladnost vzgojno-izobraževalnega dela z idejno usmerjenostjo 
socialistične samoupravne družbe (1. člen). 

2. Pedagoška služba nadzoruje delo vseh verificiranih vzgojno-izobraževal- 
nih organizacij v okviru pooblastil, ki jih daje zakon (prvi odstavek 2. člena), 
ima pa pravico do intervencije tudi v drugih organizacijah, ki se ukvarjajo 
z izobraževanjem (drugi odstavek 2. člena). 

3. Osnutek zakona jasneje razmejuje naloge pedagoške službe in druge 
naloge zavoda za šolstvo SRS (5. člen). 

4. Dopolnjene so zahteve po izobrazbi, ki jo morajo imeti pedagoški sve- 
tovalci za opravljanje pedagoške službe na posameznih vrstah vzgojno-izobra- 
ževalnih organizacij (9. člen). Osnutek predvideva v načelu visoko izobrazbo, 
za nekatere predmete in vrste šol pa dopušča višjo izobrazbo. Pedagoški sveto- 
valci za vzgojnovarstvene organizacije imajo lahko srednjo izobrazbo. 

5. Osnutek zakona na novo opredeljuje položaj in sestav strokovnega 
sveta pri zavodu za šolstvo SRS (14. člen). Strokovni svet je organ pri zavodu 
za šolstvo SRS in ga sestavljajo strokovnjaki in javni delavci iz ustreznih raz- 
iskovalnih zavodov, iz izobraževalnih organizacij in družbenih služb ter gospo^- 
darstva. Strokvni svet za obravnavo posameznih vprašanj povabi k sodelovanju 
tudi strokovnjake s področja, ki ga obravnava. Podrobnosti o poslovanju 
sveta ureja poslovnik. 

6. Določene in razčlenjene so naloge strokovnega sveta pri zavodu za 
šolstvo SRS. Te naloge so zlasti določanje vzgojnovarstvenih programov za 
vzgojnovarstvene organizacije, predmetnikov in učnih načrtov za osnovne in 
glasbene šole ter gimnazije, izobraževalnih programov v skladu s 7. členom 
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zakona o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij (Uradni list 
SRS, št. 26-149/70), izobraževalnih programov verificiranih delavskih univerz 
in drugih verificiranih izobraževalnih organizacij ter osnov predmetnikov 
in osnov učnih načrtov za druge srednje šole (15. člen). 

7. Osnutek zakona določa, da pošilja zavod za šolstvo SRS pedagoške 
svetovalce v vzgojno-izobraževalno organizacijo na lastno pobudo ali na zahtevo 
organov izobraževalne organizacije, skupnosti učencev, krajevne skupnosti, 
izobraževalne skupnosti, ustanovitelja ali pristojnega organa družbenopolitične 
skupnosti. 

8. Predvideni so pregledi celotnega dela izobraževalne organizacije, pre- 
gledi dela predstojnika in dela posameznih učiteljev izobraževalne organizacije 
(18. člen). 

9. Če pedagoški svetovalci pri pregledu ugotovijo kršitve zakonov in dru- 
gih predpisov oziroma take pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki ogrožajo reali- 
zacijo vzgojno-izobraževalnih smotrov in ovirajo vzgojno-izobraževalno delo, 
sestavijo zapisnik, v katerem določijo rok, do katerega morajo biti nepravilnosti 
odpravljene in predlagajo pristojnemu organu ukrepe zoper odgovorne osebe 
oziroma delavce izobraževalne organizacije. 

Ce pedagoški svetovalec ugotovi manjše pomanjkljivosti in nepravilnosti 
pri delu učitelja ali ravnatelja, ga na to opozori in po potrebi obvesti organe 
izobraževalne organizacije. 

10. Proti ugotovitvam pedagoških svetovalcev lahko organ izobraževalne 
organizacije oziroma učitelj vloži ugovor na zavod za šolstvo SRS. Pritožbeni 
organ na drugi stopnji pa je republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
(21. člen). 

11. Ce izobraževalna organizacija v zahtevanem roku ne odpravi nepra- 
vilnosti iz 19. člena tega zakona, predlaga zavod za šolstvo občinski skupščini, 
da uvede zoper izobraževalno organizacijo začasen ukrep v skladu s posebnimi 
predpisi. O tem predlogu obvesti zavod za šolstvo republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo (22 člen). Mišljeni so tu ukrepi, ki jih predvidevata 51. 
in 133. člen osnutka republiške ustave; sedaj je z zakonom urejen samo začasni 
ukrep prisilne uprave. 

12. Zoper delavca izobraževalne organizacije, za katerega se pri pregledu 
ugotovi, da po svoji krivdi ni izpolnil obveznosti ali da je kršil obveznosti v 
združenem delu, predlaga zavod za šolstvo uvedbo postopka za izrekanje ukre- 
pov v izobraževalni organizaciji zoper tega delavca v skladu s splošnim aktom 
izobraževalne organizacije (23. člen). 

Predlagani osnutek pomeni dopolnitev in konkretizacijo določb o pedagoški 
službi, ki naj omogočijo, da bo služba laže opravljala naloge, ki jih določajo 
zakoni ter sklepi in priporočila skupščine SRS o idejni usmerjenosti vzgoje 
in izobraževanja. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne 
30. januarja 1974 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pedagoški službi, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
Odbor je bil seznanjen tudi s poročilom zakonodajno-pravne komisije skupščine 
SR Slovenije k osnutku zakona. 
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V načelni obravnavi člani odbora k osnutku zakona niso imeli pripomb. 
Ugotovili so, da je predlagatelj pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona 
o pedagoški službi izhajal iz sklepov in stališč skupščine SR Slovenije o idejni 
usmerjenosti vzgoje in izobraževanja, v katerih je med drugim postavljena 
tudi zahteva, da je treba pedagoško službo oblikovati tako, da bo lahko kot 
prosvetna inšpekcijska služba in republiški upravni organ učinkoviteje sprem- 
ljala uresničevanje družbenih interesov in zakonitosti dela vzgojno-izobraževal- 
nih organizacij ter da bo zaostrena družbena odgovornost učiteljev, učiteljskih 
kolektivov in zavodov s področja vzgoje in izobraževanja. Kljub novostim, ki 
jih vsebuje osnutek zakona in ki naj bi prispevale predvsem k učinkovitosti 
pedagoške službe, bi kazalo v okviru V. poglavja osnutka še nadalje razmisliti 
o možnostih konkretnih sankcij pri opravljanju nadzora nad opravljanjem 
vzgojno-izobraževalnega dela. 

V podrobni obravnavi so člani odbora dali k osnutku zakona tele pripombe: 
K 2. členu : Na 2. strani naj se v peti vrsti za besedo »svetuje« vstavi 

beseda »ravnateljem«. 
Že iz temeljnih določb naj bo razvidno, da se pedagoški nadzor izvaja nad 

vodstvenim osebjem vzgojno-izobraževalnih organizacij. 
K 6. členu: — 3. odstavek in k 8. členu: Predlagatelj naj oceni, 

če ne bi bilo ustrezneje, da občinske skupščine dajejo soglasje, ne pa samo 
mnenje za ustanovitev organizacijske enote zavoda za šolstvo oziroma za ime- 
novanje direktorja. Pri tem naj upošteva z novo ustavo opredeljeno večjo funk- 
cijo in pomen občinskih skupščin, ki so med drugim odgovorne tudi za politiko 
razvoja šolstva na svojem območju. 

K 14. členu : Besedilo tega člena naj se preoblikuje tako, da bo jasno 
razvidno, da strokovni svet ni organ zavoda za šolstvo, temveč samostojno 
posebno telo republike, kot to izhaja iz nalog sveta. 

K 20. členu : V 1. in 2. odstavku naj bo posebej precizirano, da se za- 
pisnik iz 19. člena predloži tudi pristojnim občinskim skupščinam. 

K 23. č 1 e n u : Odbor se ni strinjal s pripombo zakonodajno-pravne ko- 
misije, da ni sprejemljiva predvidena rešitev v tem členu, ko lahko zavod za 
šolstvo predlaga uvedbo postopka za izrekanje ukrepov v izobraževalni orga- 
nizaciji zoper delavca, za katerega se pri pregledu ugotovi, da po svoji krivdi 
ni izpolnil obveznosti ali da je kršil obveznost v združenem delu. 

V razpravi je bilo zavzeto stališče, da primeri iz dosedanje prakse kažejo, 
da mora imeti zavod za šolstvo vsaj to možnost, sicer je lahko pedagoški nadzor 
povsem neučinkovit. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslanko 
Lojzko Gostenčnik-2mavc. 

St.: 61-17/74 
Ljubljana, 1. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. januarja 1974 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pedagoški službi, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo njen izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
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Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe, 
predloge in stališča: 

K 3. členu: V prvem odstavku bi bilo treba jasneje povedati, o čem 
obvešča pedagoška služba organe, organizacije združenega dela, interesne skup- 
nosti, družbenopolitične skupnosti in javnost, ker to iz dosedanjega besedila 
ni razvidno. 

K 5.členu: V osmi alinei naj se iz redakcijskih razlogov besedilo spre- 
meni tako, da se glasi: »— sodeluje pri razvijanju in pospeševanju tehnologije 
izobraževanj a;«. 

K 14. č 1 e n u : Ker je bilo iz pojasnila predstavnika predlagatelja razu- 
meti, da je strokovni svet za šolstvo poseben organ in ne organ zavoda za šolstvo, 
je bilo izraženo, da bi to moralo biti iz zakona jasneje razvidno, ker iz seda- 
njega besedila to ne izhaja. Tudi zadnji odstavek je potrebno ustrezno spre- 
meniti v tem smislu, da poslovnik poleg navedenih zadev podrobneje ureja tudi 
druge zadeve. Določiti pa bi bilo treba tudi, da daje k navedenemu poslovniku 
soglasje izvršni svet skupščine SR Slovenije, glede na pomembno družbeno- 
politično vlogo, ki jo ima strokovni svet po tem zakonu. V zadnji alinei pa bi 
bilo treba dodati, da strokovni svet opravlja tudi naloge, ki so določene v nje- 
govem poslovniku. 

K 21. členu: Določbo tega člena naj predlagatelj ponovno prouči glede 
predlaganega postopka. Če gre namreč za upravni postopek, potem naj se to 
ustrezno uskladi z zakonom o splošnem upravnem postopku. 

K 23. členu : Po mnenju komisije ni sprejemljiva predvidena rešitev 
v tem členu, ko lahko zavod za šolstvo predlaga uvedbo postopka za izrekanje 
ukrepov v izobraževalni organizaciji zoper delavca, za katerega se pri pregledu 
ugotovi, da po svoji krivdi ni izpolnil obveznosti ali da je kršil obveznosti v 
združenem delu. O takem primeru naj bi zavod za šolstvo obvestil izobraževalno 
organizacijo, katera pa nato lahko uvede zoper delavca postopek za izrekanje 
ukrepov. Gre torej za pravico same izobraževalne organizacije in zato ni mogoče 
tako poseganje kot je predvideno v tej določbi. Vsekakor pa mora imeti zavod 
za šolstvo ingerenco do izobraževalne organizacije v primeru, če ta ne postopa 
zoper delavca, za katerega je bilo ugotovljeno, da je očitno kršil delovne dolž- 
nosti. To pa je delno urejeno v 22. členu tega zakona. 

Št.: 61-17/74 
Ljubljana, 11. 1. 1974 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 28. 1. 
1974, št. 61-17/74 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru 

1. člen 

V zakonu o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru (Uradni list SRS, 
št. 14-107/69) se za 3. členom doda nov 3. a člen, ki se glasi: 

»Visoka šola podeljuje doktorat znanosti iz panog, ki se določijo z njenim 
statutom.« 



Priloge 731 

2. člen 

Ta zakon prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list SRS, 'št. 9-61/69) določa v 10. členu, 
da »fakultete in visoke šole vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z visoko 
izobrazbo in znanstveni naraščaj ter organizirajo in razvijajo znanstveno- 
raziskovalno delo«. Vzgoja znanstvenega naraščaja vodi do pridobitve dokto- 
rata znanosti, glede tega pa navedeni zakon razlikuje med fakultetami in viso- 
kimi šolami. V 22. členu namreč določa, da doktorat znanosti podeljujejo fakul- 
tete in z zakonom pooblaščene visoke šole. 

Visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru je zato z dopisom dne 26. 
julija 1972 predlagala skupščini SR Slovenije in izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije spremembo zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru 
(Uradni list SRS, št. 14-107/69), tako da bi bila pooblaščena podeljevati doktorat 
znanosti s področja ekonomsko-komercialnih ved. 

Komisija za vloge in pritožbe skupščine SR Slovenije je z dopisom številka 
022-190/72 dne 31. avgusta 1972 vprašala republiški sekretariat za presveto in 
kulturo SR Slovenije za mnenje o primernosti predloga. Sekretariat je zaradi 
pomanjkljive argumentacije prosil šolo za dodatno informacijo o razvoju in 
rezultatih podiplomskega študija in znanstveno-raziskovalnega dela njenih uči- 
teljev, ki delujejo na področjih, iz katerih namerava šola podeljevati doktorat 
znanosti, da bi lahko na osnovi ocene teh rezultatov presodili utemeljenost 
predloga. Osnova za presojo, ali ima Šola pogoje za podeljevanje doktorata 
znanosti, je vsekakor razvitost njenega znanstvenega dela, saj 24. člen zakona 
o visokem šolstvu določa, da mora biti doktorska disertacija samostojen pri- 
spevek k znanstveni panogi, iz katere želi kandidat doseči doktorat znanosti. 
Sola je 25. septembra 1972 poslala sekretariatu poročilo o razvoju svojega po- 
diplomskega študija in znanstvenoraziskovalnega dela. Komisija za vloge in 
pritožbe skupščine SR Slovenije pa je 6. oktobra 1972 ugotovila, da predlog 
šole ni dovolj obrazložen in je sprejela mnenje odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora, ki je pred tem, 15. septembra 1972, tudi obravnaval zadevo 
in ugotovil, da predlog še ni dovolj utemeljen. Menil je, naj se o njem izrazijo 
pedagoškoHznanstveni svet univerze v Ljubljani, svet ustrezne sekcije razisko- 
valne skupnosti Slovenije, ekonomska fakulteta v Ljubljani in morda še druge 
institucije, republiški sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije pa naj 
vodi zbiranje mnenj in podatkov. 

V skladu s sklepom koordinacijske komisije izvršnega sveta za družbene 
dejavnosti 21. septembra 1972 je republiški sekretar za prosveto in kulturo 
imenoval 6. decembra 1972 z odločbo št. 61-47/72 začasno komisijo za proučitev 
predloga o priznanju pravice do podeljevanja doktorata znanosti na visoki 
ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Sedemčlanska komisija, ki so jo se- 
stavljali predstavniki univerze v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov v 
Mariboru, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, raziskovalne skupnosti 
Slovenije in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SR Slovenije, je 
dne 11. januarja 1973 soglasno sklenila, da »ima visoka ekonomsko-komercialna 
šola v Mariboru vse strokovne in znanstvene pogoje, da se ji prizna pravica do 
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podeljevanja doktoratov znanosti iz študijskih panog, ki jih bo v smislu 25. 
člena zakona o visokem šolstvu določil statut šole. Šola razpolaga z rednimi 
pedagoškimi delavci, ki so si pridobili ustrezno znanstveno stopnjo in znan- 
stveno reputacijo in so nosilci podiplomskega študija na strokovnih področjih, 
kjer bi bilo mogoče pridobiti doktorat znanosti.-« 

Na osnovi navedenega sklepa začasne komisije in predloženega gradiva 
o razvoju znanstveno-raziskovalnega dela in podiplomskega študija na šoli 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo ugotavlja: 

1. V študijskih letih 1971/72 in 1972/73 je šola razpisala podiplomski študij 
marketinga za akademski stopnji magistra ekonomskih znanosti oziroma spe- 
cialista poslovnih znanosti. Nosilci posameznih predmetov so učitelji visoke 
ekonomsko-komercialne šole v Mariboru in visokošolskih zavodov iz Ljub- 
ljane in Zagreba. Od nosilcev, učiteljev visoke ekonomsko-komercialne šole 
v Mariboru, je pet doktorjev znanosti. Za študijsko leto 1973/74 pa pripravlja 
šola podiplomski študij na področju financ (finančno upravljanje delovne orga- 
nizacije) za akademsko stopnjo magistra ekonomskih znanosti oziroma specialista 
poslovnih znanosti. Pri pedagoškem delu bodo sodelovali učitelji visoke eko- 
nomsko-komercialne šole v Mariboru ter drugih domačih in tujih visokošolskih 
zavodov. 

Razvojna tendenca podiplomskega študija in znanstveno-raziskovalnega 
dela je, da se magistrski študij in priprave za doktorat znanosti povežeta v 
enoten proces, s čimer bi prispevali k racionalnemu razreševanju perečega pro- 
blema izobraževanja pedagoškega in raziskovalnega naraščaja na področju 
ekonomskih ved. 

2. Na komercialnem, finančnem in organizacijskem področju ekonomskih 
ved, za katera namerava podeljevati doktorate znanosti, razpolaga šola z ustrez- 
nim znanstvenim kadrom, ki razvija raziskovalno dejavnost od fundamentalne 
do razvojne. Od šestnajstih pe dago š k o -zn anstv enih delavcev, ki vodijo znan- 
stveno in pedagoško dejavnost na teh področjih, jih ima po stanju konec marca 
1973 doktorat znanosti devet, pet pa jih je v postopku za pridobitev doktorata, 
ki ga bodo predvidoma dosegli letos. Na ustreznih visokošolskih zavodih v 
Zagrebu jih je od teh delavcev pet pridobilo habilitacijo. Znanstveno-razisko- 
valno delo se razvija v internih inštitutih šole za marketing, za finance in 
bančništvo ter za organizacijo. 

3. Iz povedanega sledi, da šola že ima pogoje za opravljanje vseh nalog 
visoke šole iz 10. člena zakona o visokem šolstvu. Zakonsko pooblastilo za 
podeljevanje doktoratov znanosti iz 22. člena tega zakona bi pomenilo potem- 
takem logično posledico njenega dosedanjega razvoja na področju znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti in izobraževanja znanstveno-raziskovalnega kadra. 

Panoge, iz katerih bo šola podeljevala doktorat znanosti, bo določil njen 
statut v skladu z določbo- 25. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, 
št. 9-61/69), ki zahteva, da se, s statutom določi, iz katerih panog posamezne 
fakultete oziroma visoka šola podeljuje doktorat. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 7. 2. 
1974, št. 022-190/74 
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Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z 
dne 30. 1. 1974, št. 022-190/74 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974,, št. 022-190/74. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poročilu o delu 
komisije IS za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji in k predlogom za spremembe in dopolnitve 
zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 

območij v SR Sloveniji 

Komisija, ki jo je imenoval izvršni svet; skupščine SRS na podlagi prvega 
odstavka 10. člena zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v SRS (Uradni list SRS, št. 4/71), je v skladu s četrtim odstavkom 
10. člena istega zakona pripravila poročilo o svojem delu v obdobju 1971—1972. 
Poročilo sta obravnavali koordinacijska komisija IS za gospodarstvo (na seji v 
razširjenem sestavu dne 27. 8. 1973) in koordinacijska komisija IS za družbene 
dejavnosti (na seji v razširjenem sestavu dne 29. 8. 1973). 

Koordinacijski komisiji sta predlagali komisiji, da za sejo izvršnega sveta 
pripravi tudi poročilo (aneks) o svojem delu v obddbju od 1. 1. do 31. 8. 1973. 
Komisija je predlog sprejela. 

Izvršni svet je osnovno poročilo komisije in aneks ter predloge za spre- 
membe in dopolnitve omenjenega zakona skupaj z ugotovitvami koordinacijskih 
komisij ter njunimi predlogi stališč obravnaval na 44. seji dne 4. 9. 1973 ter 
pri tem 

ugotovil : 

— dosedanji kazalci razvoja manj razvitih območij v SRS v obdobju po 
sprejemu zakona opravičujejo sprejete ukrepe. Podatki kažejo, da so ukrepi 
v prvi vrsti zaustavili nazadovanje oziroma stagnacijo teh območij tako v 
relativnem kot v absolutnem smislu — v smeri.povečevanja njihovega deleža 
v skupnem proizvodu SR Slovenije; 

— dosedanji rezultati prizadevanj kažejo, da je bil v kratkem obdobju 
dosežen precejšen napredek. Pri uresničevanju zakonskih določil je bila zastav- 
ljena vrsta gospodarskih, političnih, bančnih in drugih aktivnosti, ki so že rodile 
rezultate, nekatere pa se še uresničujejo, tako da bodo končni rezultati razvidni 
kasneje. Ti rezultati so predvsem zasluga manj razvitih območij samih, orga- 
nizacij združenega dela razvitih območij, poslovnih bank, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, političnih dejavnikov in drugih; zato so intervencijska pro- 
računska sredstva republike le marginalna; 

— indekse rasti vlaganj je potrebno previdno ocenjevati zaradi sorazmerno 
nizke začetne osnove. Oceniti jih je treba vzporedno z globalom, zlasti v pri- 
merjavi z globali oziroma obsegom dejavnosti na razvitih in manj razvitih 
območjih; 

—■ posebno priznanje zasluži komisija za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij v SRS, ki je na pretežno amaterski osnovi dosegla lepe uspehe 
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pri povezovanju republiških dejavnikov z gospodarskimi in družbenimi de- 
javniki v občinah; 

— dosedanje delo komisije je bilo usmerjeno predvsem na tri dejavnosti: 
a) na beneficiranje obrestne mere, pri čemer se komisija nenehno srečuje 

s problemom zagotovitve potrebnih sredstev; 
b) na dogovarjanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi o srednje- 

ročnih načrtih razvoja manj razvitih območij in o poglavitnih nalogah, ki bi 
jih bilo treba uresničiti v tem obdobju, in 

c) na spremljanje in izvajanje ukrepov ter predlaganje novih ukrepov za 
hitrejši razvoj manj razvitih območij. Naloge komisije so obsežne, sredstva, 
zagotovljena za te namene, pa ne pokrivajo vseh potreb; 

— pri uresničevanju zakonskih določil oziroma konkretnih akcijah za po- 
spešitev razvoja manj razvitih območij je prišlo do nekaterih nejasnosti in 
neskladnosti kot posledice ne dovolj čvrstih dogovorov o skupnih ciljih posa- 
meznih nosilcev, ki bi morah te cilje Vključevati v svoje srednjeročne plane 
in skupne dogovore. Ker je povezanost dejavnikov, ki so odgovorni za razvoj 
manj razvitih območij, premajhna, prihaja do dvojnosti politike do teh ob- 
močij, ne pa do njihovega vključevanja v enotno politiko in do povezovanja 
s celotnim slovenskim prostorom. Zato bo v prihodnje rešitvam odprtih vpra- 
šanj, povezanosti in dogovorom med komisijo in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi v okviru SRS potrebno posvetiti večjo skrb, zavzeti jasno stališče 
do posameznih aranžmajev in dogovorov in se opredeliti do medobčinskega 
sodelovanja, kar vse pomeni najti načine, kako ta območja povezati z močnej- 
šimi ekonomskimi centri ter tako spodbuditi organizacije združenega dela 
iz teh centrov k povezovanju z organizacijami na manj razvitih območjih. 

Na podlagi naštetih ugotovitev in podatkov iz poročila in aneksa je izvršni 
svet skupščine SR Slovenije zavzel naslednja 

stališča : 

— iz dosedanjih rezultatov pospeševanja razvoja manj razvitih območij je 
predvsem razvidna potreba po gradnji infrastrukturnih objektov, česar pa ne 
smemo tolmačiti ozko, zgolj v smislu povezave teh območij z drugimi, temveč 
v smislu povezave celotnega slovenskega prostora; 

— pri pospeševanju razvoja ne smemo gledati razvoj enostransko, samo kot 
pospeševanje industrije, temveč tudi terciarnih dejavnosti, kot je npr. turizem. 

Vzporedno z razvojem ostalih panog je potrebno zagotoviti tudi ustrezen 
razvoj kmetijstva (poljedelstvo, živinoreja, vinogradništvo, sadjarstvo), pri če- 
mer bodo hidromelioracije odločilnega pomena; 

—■ opozoriti je potrebno tudi na možnosti pospeševanja razvoja teh območij 
v zvezi z izdelavo regionalnega prostorskega plana in ovrednotenja tega pro- 
stora ; 

— pri urejevanju vprašanj zaposlovanja je potrebno upoštevati, da je na 
delu v tujini največji odstotek delavcev iz manj razvitih območij, med njimi 
pa največ nekvalificiranih in polkvalificiranih. Zaradi tega si moramo na eni 
strani prizadevati, da bo proces deagrarizacije potekal v skladu s potrebami 
po delavcih v drugih dejavnostih, po drugi strani pa, da bomo na teh območjih 
locirali industrijske objekte in s tem bistveno zmanjšali odhod delavcev v 
tujino in zagotovili njihovo vračanje; 

/ 
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— dosedanje dodeljevanje sredstev tem območjem za zagotavljanje po- 
prečja socialnih in drugih dajatev ne pomeni pospeševanja razvoja teh območij, 
temveč le izravnavanje neutemeljenih socialnih razlik. Teh uspehov torej ne 
kaže vrednotiti enostransko, temveč v povezavi s celotno socialno politiko SR 
Slovenije. Takšna ugotovitev pomeni, da je potrebno na tem področju druž- 
bene dejavnosti predvsem zagotoviti osnovne pogoje za nemoten nadaljnji raz- 
voj, začenši od graditve objektov za snovanje ustrezne socialne politike, do 
najnujnejših objektov kulturne baze; 

— na posameznih področjih družbenih dejavnosti naj bi bila usmeritev 
za odpravljanje razmika med razvitimi in manj razvitimi območji naslednja: 

a) na področju izobraževanja je potreben program kadrovskih potreb na 
osnovi politike zaposlovanja. Pri programu bi morale neposredno sodelovati 
organizacije združenega dela, ki zaposlujejo delavce s teh območij. Na osnovi 
takega programa bi bilo treba usmerjati mladino na manj razvitih območjih 
v strokovno izobraževanje. Posebej je treba preveriti, kako se na teh območjih 
izboljšujejo učni uspehi, kakšna je politika temeljnih izobraževalnih skupnosti 
in republiške izobraževalne skupnosti za zagotavljanje kvalitete pedagoškega 
kadra, opreme šol, usmerjanja v nadaljnje izobraževanje, razširitev in moder- 
nizacijo šolskih prostorov in zmogljivosti v domovih za učence in študente; 

b) na področju otroškega varstva je izdelana programska usmeritev raz- 
vojne politike, ki se že uresničuje. Zato je potrebno podpreti predlog repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva, da samoupravne interesne skupnosti sklenejo 
sporazum o uskladenem delovanju pri uresničevanju tega programa; 

c) v kulturni dejavnosti so v letu 1972 prevladovale občasne akcije, ni pa 
bilo nenehne razvejane kulturne politike. V letu 1973 je taka politika zasnovana, 
vendar jo ovira dejstvo, da na teh območjih nimamo minimalne materialne 
baze — ni prostorov in najnujnejše opreme za kulturne akcije. Zato so za razvoj 
kulture na manj razvitih območjih potrebna povečana vlaganja za te namene; 

č) v raziskovalni dejavnosti so bila sredstva vložena v vrsto raziskav, 
vendar ostajajo analize raziskav neizkoriščene. Zato je treba raziskovalno de- 
javnost močneje vezati na ekonomsko politiko za razvoj manj razvitih in inten- 
zivirati sodelovanje z gospodarsko zbornico SR Slovenije; 

d) na področju zdravstvenega varstva je na manj razvitih območjih zlasti 
pereče veliko zaostajanje zdravstvenega varstva žena, otrok in šolske mladine, 
kar je posledica pomanjkanja strokovnih kadrov, zlasti zdravnikov. Zato bo 
potrebno sprejeti ukrepe za urejanje te problematike; 

— celotni sistem hitrejšega razvoja manj razvitih gospodarskih in socialnih 
struktur je potrebno še naprej dopolnjevati, da v njem ne bo dvotirnosti, da se 
bodo vsi mehanizmi družbenoekonomskega sistema z družbeno^plansko in do- 
govorno lismerjalno politiko zavedali, da so nosilci skladnejšega razvoja SR 
Slovenije kot celote. Nosilec skladnejšega razvoja ni samo republika, ki je samo 
eden od organiziranih subjektov, odgovornih za skladnejši razvoj. Zato je 
potrebno jasno določiti, kaj v sistemu pospeševanja razvoja manj razvitih še 
ostane republiki oziroma republiškemu proračunu in za katere namene bodo 
angažirana sredstva republike, za katere obveznosti pa se morajo angažirati 
ostale strukture. Ugotoviti je treba, da so tudi občine same odgovorne za sklad- 
nejši razvoj vseh območij občine oz. mestnih zaledij. Vloga republike na teh 
območjih naj bi se v bodoče izrazila predvsem v naslednjih štirih funkcijah: 

a) družbenem planiranju na samoupravni podlagi 
b) razvoju ekonomskega sistema in ekonomske ter davčne politike 
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c) skrbi za razvoj infrastrukture (predvsem prometa) in 
č) republiškem proračunu, kot direktni finančni obliki, pri kateri je po- 

trebno proučiti obseg,,namen in instrumente usmerjanja sredstev; 
— proučiti je treba možnost, da se občinam s teh območij omogoči naje- 

manje kreditov pri poslovnih bankah v okviru njihovih ekonomskih zmoglji- 
vosti in pristojnosti, zlasti za hitrejši razvoj šolskih prostorov, vodovodov in 
drugih potrebnih infrastrukturnih naložb. Potrebno bi bilo tudi, da skupnost 
SRS za ceste dosledno uresničuje srednjeročni plan modernizacije republiških 
cest na manj razvitih območjih SRS, predvsem zato, da krepi osnovno inicia- 
tivo zbiranja sredstev občanov v krajevnih skupnostih, organizacij združenega 
dela in občinskih skupščin. 

Pri oblikovanju bodoče politike hitrejšega razvoja manj razvitih območij 
se je treba zavzemati za enotno politiko, tako da ne bo dvojnosti v sistemskem 
in finančnem smislu, ob tem pa upoštevati dva vidika hitrejšega razvoja — 
ekonomski in solidarnostni; 

— pri izdelavi in razpravi o oceni realizacije srednjeročnega plana razvoja 
od leta 1971—1975 je treba posebej oceniti tudi razvoj manj razvitih območij 
zaradi morebitnih korektur in dopolnitev plana. V pripravi so tudi že prvi 
okviri novega srednjeročnega plana razvoja za obdobje 1. 1976—1980. Zato bi 
ob projektu novega proučili morebitno revizijo meril razvitosti ter obseg in 
strukturo manj razvitih območij v skladu s politiko novega srednjeročnega 
plana do razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. Ob tem je treba še 
posebej opozoriti na medobčinsko sodelovanje, skladno z njegovo opredelitvijo 
v osnutku nove republiške ustave. 

Precej naporov je potrebno posvetiti temeljnemu preverjanju srednje- 
ročnega plana oziroma učinkovitosti ukrepov za razvoj manj razvitih območij. 
To naj bi pokazalo, ali je treba sprejeti določene korekture srednjeročnega 
plana, seveda v okviru razpoložljivih sredstev, oziroma analizirati elemente, 
ki bi omogočili, da bo ob pripravi naslednjega srednjeročnega plana to vpra- 
šanje močneje poudarjeno; 

— glede predlaganih dopolnitev zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji je osnovno vprašanje, ali opraviti revi- 
zijo takoj ali po sprejetju nove republiške ustave, ker je potrebna uskladitev 
celotnega zakona z ustavnimi spremembami. Ker je možno nekatera odprta 
vprašanja urejati s primernim tolmačenjem veljavnih zakonskih določb, sedaj 
ne kaže sprejeti pobud za njegove delne spremembe, pričeti pa je potrebno s pri- 
pravljanjem celovite zasnove ustreznega predpisa v duhu ustavnih sprememb. 

Do sprejetja nove republiške ustave in revizije zakona je treba voditi 
politiko v okviru veljavnega zakona na podlagi dogovorov in samoupravnih 
norm. Kljub sedanjemu zakonu oziroma bodočemu revidiranemu zakonu naj 
se pripravi osnutek družbenega dogovora o politiki hitrejšega razvoja manj 
razvitih gospodarskih in socialnih struktur v SR Sloveniji. Poenotiti je po- 
trebno reševanje vseh tovrstnih problemov oziroma sprejeti dogovor o tem, 
kako v bodoče na podlagi novega dopolnjenega sistema voditi politiko hitrej- 
šega razvoja manj razvitih območij v praksi. Ta dogovor naj bi zavezoval 
izvršni svet, samoupravne interesne skupnosti, občine, gospodarsko zbornico, 
poslovne banke in druge. Zasnova družbenega dogovora, ki bo uskladil delo- 
vanje vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, bo pripravljena v 
okviru koordinacijske komisije izvršnega sveta za družbene dejavnosti ob 
sodelovanju zavoda SRS za planiranje; 
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— glede na obširne naloge, ki so zastavljene in ki še čakajo komisijo izvrš- 
nega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, bo 
potrebno okrepiti osnovo za njeno delo v prihodnje organizacijsko in kadrovsko. 
Izvršni svet bo zato proučil predlog, da bi komisijo vodil član izvršnega sveta, 
ki bi bil imenovan za določeno mandatno dobo. Tako bi lažje koordinirali delo 
v okviru izvršnega sveta in tudi v okviru ostalih republiških institucij; 

— problematike razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji naj ne bi 
obravnavala samo izvršni svet in skupščina, ampak tudi socialistična zveza, 
zveza komunistov, zveza sindikatov, gospodarska zbornica, samoupravne inte- 
resne skupnosti in občine, tako da bi se vse pomembne strukture vključile v 
kritično oceno doseženih rezultatov na tem področju in v oblikovanje organi- 
zirane akcije in ukrepanja v bodoče. 

Izvršni svet je naročil komisiji za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji, naj za razpravo v skupščini SR Slovenije v smislu če- 
trtega odstavka 10. člena zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/71) pripravi enotno poro- 
čilo, vključno s podatki za prvo polletje 1973 (aneks), pri čemer naj v takšnem 
dopolnjenem poročilu zajame tudi oceno integracijskih prizadevanj v obdobju 
po sprejetju zakona do danes. Nedvomno je, da bo višja stopnja integracijske 
dejavnosti na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju v merilu repu- 
blike prispevala tudi k hitrejšemu vključevanju manj razvitih območij v višjo 
stopnjo razvoja proizvajalnih sil in družbenih samoupravnih socdahstičnih odno- 
sov. Ce teh procesov ni mogoče ilustrirati z razpoložljivimi podatki, je vsekakor 
treba poudariti njihovo nujnost v bodoče. Prav tako naj bo v poročilu navedena 
angažiranost samih manj. razvitih občin, njihovih organizacij združenega dela 
in občanov za njihov hitrejši razvoj — kaj so zagotovili ne le z udeležbo pri 
vlaganjih sredstev v razvoj, ampak tudi z namensko koncentracijo svojih sred- 
stev. 

Izvršni svet predlaga skupščini SR Slovenije, naj obravnava in sprejme 
navedeno poročilo ter potrdi njegove ugotovitve in stališča v zvezi z dosedanjim 
delom pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen od- 
sotnega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 39. zasedanju dne 14. 
novembra 1973 obravnavali: 

— poročilo in informacijo komisije izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji o družbeni aktiv- 
nosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, 

— aneks k poročilu komisije in informaciji o družbeni aktivnosti pri po- 
speševanju razvoja manj razvitih območij in 

— ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poročilu 
o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji in k predlogom za spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih 
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 
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V razpravi so sodelovali delegati občin Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, 
Tolmin, Lenart, Grosuplje, Šentjur pri Celju, Slovenska Bistrica, Gornja Rad- 
gona in Lendava. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina delegatov, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR 
Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pri- 
stojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. Stališča se pošljejo 
tudi izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije in komisiji izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Slove- 
niji, da jih upoštevata pri pripravi dopolnjenega gradiva, ki ga bosta obrav- 
navala pristojna zbora skupščine SR Slovenije. 

V razpravi so delegati občin ugotovili in poudarili, da je od sprejetja za- 
kona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji 
res preteklo razmeroma malo časa, vendar dovolj, da že danes ugotovimo po- 
zitivne tendence, ki jih je sam zakon in na njegovi osnovi sprejeti ukrepi, 
spodbudil. Taka ugotovitev je za vse delovne ljudi manj razvitih območij 
nova spodbuda za aktivnejše delo, ki naj odpravi naraščanje razlik v stopnji 
razvoja posameznih območij. Že dosedanji uspehi so hkrati tudi dokaz, da 
prizadevanja širše družbene skupnosti niso bila zaman, ampak še kako upra- 
vičena. 

Doslej sprejeti ukrepi za pospeševanje razvoja manj razvitih območij so 
močno spodbudili aktivnost samih manj razvitih območij in druge dejavnike, 
ki morajo skrbeti za pospeševanje razvoja teh območij na podlagi omenjenega 
zakona. 

Poročilo komisije izvršnega sveta o doslej doseženih rezultatih v celoti 
opravičuje zakon, ki smo ga na tem področju sprejeli pred več kot dvema 
letoma. Obenem pa že lahko ugotavljamo pomanjkljivosti, ki jih je treba pri 
nadaljnjem izvajanju ukrepov odpraviti, da bodo naša skupna prizadevanja 
tako manj razvitih območij na eni strani, kakor republike in njenih institucij 
na drugi strani, rodila še boljše sadove. Napačno bi bilo namreč misliti, da so 
že vsi problemi v zvezi s pospeševanjem razvoja na manj razvitih območjih 
odpravljeni. Nasprotno, nekateri so se celo zaostrili ob hitrejšem razvoju in se 
bodo še bolj, oe ta ne bo dovolj usklađen. Ugotovljeno je bilo, da so ugotovitve 
in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poročilu o delu komisije 
izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji 
točne. Posebej pa so bile poudarjene nekatere ugotovitve, ki jih je sprejel 
izvršni svet, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da so vrednosti materialnih inve- 
sticij na manj razvitih območjih prikazane pretežno brez primerjav. To daje 
videz izredno velikih posegov, vendar pa taka velikost le ni v celoti posledica 
sprejetega zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij. Slika bi bila 
jasnejša, če bi bila dana ocena, koliko je intervencija rezultat samega zakona 
in koliko rezultat rednega angažiranja posameznih institucij na določenem ob- 
močju. Tako oceno bi lahko dobili s časovnim primerjanjem na primer vlaganj 
v manj razvita območja pred in po sprejemu zakona, pa tudi s primerjanjem 
relativnih vlaganj na manj razvita območja nasproti drugim območjem. 

V samem dokumentu izvršnega sveta se ugotavlja, da se komisija srečuje 
s problemom zagotovitev sredstev za beneficirane obrestne mere in da zago- 
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tovljena sredstva komisije za opravljanje njenih nalog ne krijejo vseh potreb. 
Glede na dosežen uspeh, ki ga je omogočilo izvajanje ukrepov na osnovi zakona 
o pospeševanju razvoja manj razvitih območij, je dana upravičenost takih 
ukrepov oziroma celo upravičenost, da se njihov obseg po potrebi razširi. Pogla- 
vitna potreba je, da se zagotovi komisiji dovolj sredstev za njeno redno delo 
in več sredstev, za beneficirane obrestne mere za vlaganja bančnih sredstev 
na manj razvita območja. 

V poročilu komisije je ugotovljeno, da kljub stimulaciji s priznavanjem 
beneficirane obrestne mere ni bilo kršeno načelo, da se financirajo selekcioni- 
rani programi. Iz tega izhaja, da je ukrep beneficiranih obresti pospešil pred- 
vsem iskanje proizvodnih programov, ki so zanimivi s širšega družbenega vidika. 
Zato in ker to pomeni hkrati stimulacijo za hitrejšo rast proizvodne osnove na 
manj razvitih območjih, je zahteva po zagotavljanju zadostnih sredstev za 
beneficiranje obresti prav gotovo upravičena tudi s širšega družbenega vidika, 
saj predstavlja naložbo, ki močno aktivira prizadevanja vseh ustreznih de- 
javnikov. 

Ena od ugotovitev izvršnega sveta je tudi, da je povezanost dejavnikov, 
odgovornih za razvoj manj razvitih območij, premajhna in da se ne vključujejo 
v enotno politiko in povezovanje s celotnim slovenskim prostorom. Zato bo 
potrebno posvetiti večjo skrb povezanosti komisije s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi. 

Dosedanji rezultati ukrepov za pospeševanje razvoja na področjih izobra- 
ževanja, kulture in otroškega varstva so bistveno pripomogli k hitrejšemu 
razvoju teh dejavnosti na manj razvitih območjih. Kljub temu pa so nekatera 
področja še vedno problematična, tako da jih bo treba še nadalje pospeševati. 
Na področju osnovnega šolstva imamo recimo še vedno zelo pereče vprašanje 
kadrov. Ta problem je na manj razvitih območjih še posebno izrazit, saj že 
tako maloštevilni kadri odhajajo v razvitejše predele, kjer so ugodnejši živ- 
ljenjski pogoji, novi kadri pa na ta področja sploh ne prihajajo, včasih celo 
tisti ne, ki so se izšolali na račun občine. Zato bi bilo treba bolj stimulirati 
prosvetne delavce na teh območjih, štipendiste republiške izobraževalne skup- 
nosti pa zavezati, da se zaposlujejo v občini, iz katere izhajajo. Nadaljnji pro- 
blem na tem področju je problem zagotavljanja prostorov za redni in nemoteni 
pouk. Res je, da je republiška izobraževalna skupnost sprejela za manj raz- 
vite občine ugodnejše pogoje za dodeljevanje kreditnih sredstev za gradnjo 
šolskih prostorov, vendar je kljub temu še vrsta problemov nerešenih, saj so 
tako imenovana lastna sredstva v teh občinah skoraj izključno vezana na samo- 
prispevek, ki pa ne zadošča za pokrivanje 50% udeležbe, tako da bi se moralo 
to razmerje spremeniti v korist občine (recimo 60 : 40). 

Področje otroškega varstva se je zadnja leta zelo hitro razvijalo. K temu 
je vsekakor pripomoglo ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti za 
to področje. Med kmečkim prebivalstvom je bil posebno učinkovit ukrep repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva, ki zagotavlja tudi sredstva za denarne po- 
moči kmečkim otrokom. Da bi vse otroke izenačili, bi ta oblika pomoči morala 
postati sistem, ker bi bila šele s tem zajamčena socialna varnost kmečkih otrok. 

Podoben ali pa še slabši položaj je tudi na področju kulturnih dejavnosti. 
Tudi te dobrine moramo nuditi delovnim ljudem na manj razvitih območjih 
in jim zagotoviti vsaj osnovne pogoje, to je potrebne prostore. Pri tem bi mo- 
rala sodelovati tudi širša družbena skupnost, ker temeljna kulturna skupnost 
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oziroma občina ne moreta tega sami zagotoviti, da bi ohranili vsaj obstoječo 
kulturno dejavnost. 

Precej pozornosti so delegati občin posvetili Območju Kozjanskega in pri 
tem ugotovili, da je mogoč učinkovit razvoj tega območja le v skupni akciji. 
Zato so občine tega območja sprejele dogovor o izdelavi dolgoročnega razvoj- 
nega koncepta. Ob sprejemanju zakona o manj razvitih območjih v SR Sloveniji 
je bila postavljena trditev, da je mogoče določiti manj razvita območja le po 
teritorialnih mejah občin. Po teh kriterijih so bila tudi določena območja. 2e 
tedaj pa je bilo izraženo mnenje, da taka rešitev ne ustreza dejanskemu stanju 
in potrebam razvoja posameznih območij, ki zajemajo več občin. Dolgoročni 
razvojni koncept Kozjanskega, ki so ga sprejele občine Šmarje pri Jelšah, Šent- 
jur pri Celju, Laško, Sevnica, Krško in Brežice, je demantiral zakonsko rešitev 
in dokazal, da je mogoče določiti manj razvito območje tudi mimo občinskih 
meja. Iz tega koncepta izhajajo naslednje pomanjkljivosti v sedanjem zakonu: 

1. Izključna usmerjenost na administrativne meje občin. 
2. Uporaba pokazateljev, pri katerih so možna odstopanja glede na način 

zajemanja podatkov. 
3. Uporaba povprečnih pokazateljev za posamezno občino zamegli sliko o 

dejanskem stanju na posameznih območjih občine. 
Čeprav je odnos SR Slovenije do manj razvitih občin dal že določene pozi- 

tivne rezultate, se postavlja vprašanje, ali vztrajanje pri določilih zakona ne 
pomeni zavore za tesnejše medobčinsko sodelovanje in povezovanje. Skladen 
družbenoekonomski razvoj naše republike namreč terja, da se območja enako- 
merno razvijejo. Zato tem ciljem ne bi smele biti napoti občinske meje. 

Delegati občin so se strinjali s tem, da je mogoče mimo sprememb zakona 
nekatera odprta vprašanja reševati z ustreznim tolmačenjem oziroma s pred- 
videnim družbenim dogovorom, ki ga naj po predlogu izvršnega sveta sklenejo 
vsi prizadeti. Ta bi moral vsebovati tudi vključitev Kozjanskega kot celote in 
ne samo njegovega dela, saj bi pomenilo to odpravo pomanjkljivosti, ki jih 
vsebuje zakon o manj razvitih. 

Za utemeljitev navedenih zahtev nam služijo stališča, zapisana v sklepih 
in priporočilih za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, 
kjer je rečeno, da moramo posebno skrb posvetiti odpravljanju vzrokov, zaradi 
katerih odhajajo delavci na delo v tujino, predvsem strokovnjaki in kmečko 
prebivalstvo iz manj razvitih območij, da moramo upoštevati v načrtih druž- 
benoekonomskega razvoja SR Slovenije potrebe po lociranju industrijskih obra- 
tov v območjih, od koder delavci v največjem številu odhajajo na delo v tujino, 
da moramo sodelovati z družbenopolitičnimi in ekonomskimi dejavniki pri 
prizadevanjih, da bo proces deagrarizacije potekal v skladu s potrebami po 
delavcih v drugih dejavnostih, ob hkratni zagotovitvi čim večje samopreskrbe 
s hrano in da moramo proučiti možnosti vlaganja in graditve objektov na 
območjih, od koder odhaja na delo v tujino največ naših delavcev, kar vse 
najbolj zadeva ravno občine na manj razvitih območjih. 

Glede na navedeno je bilo predlagano, da območje Kozjanskega kot ce- 
lota dobi svoje mesto v predlaganem družbenem dogovoru, spremenjenem 
in dopolnjenem zakonu (ko se bo ta usklajeval z ustavo) in družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980. Vse ugotovitve in predlogi 
ki se nanašajo na območje Kozjanskega, veljajo tudi za območje Brkinov. V tej 
zvezi je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali so kriteriji iz drugega člena ome- 
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njenega zakona primerni, saj so nekatera območja izpadla iz tretmaja manj raz- 
vitih samo zaradi tega, ker so za 100 ali 200 dinarjev prekoračila cenzus narod- 
nega dohodka iz prve alinee omenjenega člena. Zato bi kazalo pripraviti analizo 
ki bi pokazala, kako je s temi območji, ki niso deležna zakonske regulative, 
so pa na meji kriterijev iz 2. člena. 

V nadaljevanju razprave so delegati ugotovili, da je bila tudi politika 
posameznih občin, ki so z najrazličnejšimi ugodnostmi privabljale na svoja 
območja organizacije združenega dela, da so investirale sredstva za gradnjo 
obratov, povsem v skladu s celotno politiko razvoja manj razvitih predelov. 
Razumljivo pa je, da tudi na tem področju lahko pride do zastoja, če ne bomo 
obenem skrbeli za infrastrukturne objekte. Zato je bilo predlagano, da se 
proučijo možnosti za večje vlaganje v modernizacijo regionalnih in občinskih 
cest, izobraževanje, otroško varstvo, trgovino, modernizacijo poštnega omrežja 
itd., seveda ob pritegnitvi in angažiranju ustreznih samoupravnih interesnih 
skupnosti in bank. Pri tem pa ne bi smeh zanemariti kmetijstva, kjer imamo 
še velike rezerve v proizvodni zmogljivosti. Vendar, če ga ne bomo razvijali, 
obstaja nevarnost, da bo kmečki živelj zemljo zapuščal in s tem to območje še 
bolj siromašil. 

Kar zadeva predloge za razvoj manj razvitih območij, je bilo izraženo 
stališče, da bi morala biti tudi v regionalnem planu razvoja SR Slovenije 
bolj poudarjena njihova družbena vloga, ker je to metoda razvoja pri ures- 
ničevanju policentričnega razvoja. Ob tem so bili podprti vsi predlogi za 
spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji, pri čemer ne bi smeh zanemariti kriterije, pogoje 
in sodelovanje širše družbenopolitične skupnosti, to je republike. Pri tem bi 
morali bolj kot do sedaj poudariti vlogo gospodarske zbornice, ki mora imeti 
določene konkretne naloge pri vključevanju, usmerjanju in sodelovanju sloven- 
skega gospodarstva iz razvitejših območij z gospodarstvom manj razvitih. 
Prouči naj se tudi možnost za ustrezne zakonske rešitve, da bi lahko občine 
same najemale kredite, saj bi s tem v večji meri same reševale nekatera vpra- 
šanja lastnega razvoja. 

Delegati so podprli tudi predlog komisije izvršnega sveta za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, da se le-ta zaradi pomembnosti 
nalog, ki so zastavljene in ki jo še čakajo, kadrovsko in materialno okrepi ter 
da naj jo v bodoče vodi član izvršnega sveta, ki bi bil imenovan za določeno 
dobo. Tako bi bilo delo v okviru izvršnega sveta in v okviru ostalih repu- 
bliških institucij bolj koordinirano. 

Na koncu razprave so delegati predlagali, da bi ves material v zvezi z 
manj razvitimi območji v SR Sloveniji, ki je bil predmet razprave, pa tudi 
ta stališča, mnenja in predloge obravnavale družbenopolitične organizacije 
in samoupravne interesne skupnosti v okviru republike. Prav bi bilo, da bi ta 
material obravnavale tudi vse občinske skupščine, zlasti pa tistih 11 občin, ki 
imajo status manj razvitih in da o teh vprašanjih zavzamejo svoja stališča. 
Vse to bo namreč pomembno ob sprejemanju družbenega dogovora in spre- 
membi ter dopolnitvi zakona, za katerega je bilo ugotovljeno, da bi ga spre- 
jeli po sprejemu nove ustave. Ta razprava mora imeti vpliv tudi na snovanju 
statutov občin in statutov medobčinskega sodelovanja. 

St.: 402-133/73 
Ljubljana, 16. 11. 1973 
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POROČILO 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in začasna ko- 
misija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja 
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnosti sta na seji dne 4. 2. 1974 obravnavala ugotovitve in 
stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poročilu o delu komisije 
izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji 
in k predlogom za spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, ki jih je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. Obenem sta odbor in začasna komisija obravnavala tudi 
mnenja, stališča in predloge delegatov občin, ki so jih dali na 39. zasedanju 
dne 14. 11. 1973. 

V načelni razpravi sta odbor in začasna komisija ugotovila, da je skup- 
ščina SR Slovenije posvetila posebno pozornost manj razbitim območjem z na- 
menom, da bi dosegli optimalno rast vsega narodnega gospodarstva ter sklad- 
nejši družbeni razvoj celotne republike. Poudarjeno je bilo, da dosedanji kazalci 
razvoja manj razvitih območij opravičujejo sprejete ukrepe, ki so zaustavili 
nazadovanje oziroma stagnacijo teh območij in povečali njihov delež v skup- 
nem družbenem proizvodu. Kljub temu, da smo na teh področjih že dosegli 
dobre rezultate, v stopnji rasti družbenega proizvoda, stopnji zaposlovanja 
ipd., pa sta odbor in začasna komisija menila, da je treba v prihodnje zagotoviti 
še večjo koordinacijo med manj razvitimi območji, organizacijami združenega 
dela razvitih območij, poslovnimi bankami, samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, torej med vsemi nosilci razvoja manj razvitih območij. 

V nadaljevaju razprave sta odbor in začasina komisija menila, da naj se 
spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij uskladijo z ustavnimi spremembami šele po sprejetju nove 
republiške ustave, vendar pa je treba takoj pričeti priprave za celoto zasnove 
ustreznega predpisa v duhu ustavnih sprememb in priprave ukrepov, ki jih bo 
treba vgraditi v družbeni plan SRS 1976—1980. 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in začasna ko- 
misija enotnega zbora delovnih skupnosti predlagata svojima zboroma, da 
sprejmeta in potrdita ugotovitve in stališča izvršnega sveta v zvezi z doseda- 
njim delom pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil po- 
slanca Zorana Lešnika, začasna komisija pa je določila poslanca Staneta Pun- 
gerčarja. 

St.: 402-133/73 
Ljubljana, 4. 2. 1974 

OSNUTEK ZAKONA 
o družinskih razmerjih 

Zakon o družinskih razmerjih izhaja iz: 
— načela doslednega uresničevanja demokratizacije in humanizacije dru- 

žinskih odnosov; 
— načela, da urejanje družinskih odnosov in družbena skrb za otroka 

in družino prispeva k oblikovanju svobodne, ustvarjalne in humane osebnosti, 
kar je najvišji smoter socialistične družbe; 
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— načela, da zakon upošteva sedanjo stopnjo razvoja družbenih odnosov, 
odpira perspektive osvobajanja človekove osebnosti in omogoča uresničevanje 
zaželenih miedčloveških odnosov; 

— načela, da zakon ureja medsebojne pravice in dolžnosti članov družine 
in opredeljuje družbeni interes za vzajemno urejanje pogojev za zdravo rast 
in razvoj otrok, za srečno otroštvo in urejene družinske odnose in zato določa 
tudi pravice in dolžnosti samoupravne družbe do družine in njenih članov; 

— načela družbenega interesa, ki se kaže v pravem urejanju družinskih 
razmerij ter tudi v samoupravnih odločitvah in aktivnostih v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih. 

I. DEL — UVODNE DOLOČBE 

1. Splošna načela 

1. člen 

S tem zakonom se ureja zakonska zveza, razmerja v zakonski zvezi in 
družini, razmerja med starši in otroki, varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, 
ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi ter rejništvo. 

2. člen 

Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi svoje posebne 
družbene vloge uživa posebno družbeno varstvo. 

3. člen 

Družbeni namen zakonske zveze je zasnovanje družine in vzgoja otrok. 

4. člen 

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. 
Izvenzakonska skupnost ima pravne posledice le v primerih, ki jih posebej 
predvideva ta zakon in drugi predpisi. 

5. člen 

Zaradi vzreje iin vzgoje otrok za koristne in zavedne člane socialistične 
družbe ter zaradi utrditve družine imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za 
osebe, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti se- 
stavljajo roditeljsko pravioo. 

Roditeljsko pravico imata skupno oče in mati. 

6. člen 

Pravice in dolžnosti otrok do njihovih staršev in sorodnikov ter pravice 
in dolžnosti staršev in sorodnikov do otrok niso odvisne od tega, ali so otroci 
rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje. 
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7. člen 

Družbena skupnost daje varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar to 
zahtevajo koristi otrok, ali kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj. 

8. člen 

S posvojitvijo kot posebno obliko varstva mladoletnih otrok nastane med 
posvojiteljem in posvojencem razmerje, kakršno je med starši in otroki. Posvo- 
jitev je lahko popolna ali nepopolna. 

9. člen 

S skrbništvom daje družbena skupnost posebno varstvo mladoletnikom, za 
katere ne skrbijo starši in polnoletnim osebam, ki niso sposobne same skrbeti 
zase, za svoje pravice in koristi. 

Po določbah tega zakona se daje varstvo tudi drugim osebam, ki niso spo- 
sobne ali nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi. 

10. člen 

Rejništvo je posebna oblika družbenega varstva otrok, ki jim je iz raz- 
ličnih vzrokov potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. 

2. Organ za varstvo družine 

11. člen 

Zadeve varstva in pomoči družini in druge zadeve v primerih, ki jih določa 
ta zakon in drugi predpisi, opravljajo službe skupnosti socialnega varstva kot 
organi za varstvo družine. 

Služba zveze skupnosti socialnega varstva odloča o pritožbah zoper odločbe 
organa za varstvo družine ter o ugovorih, kadar je tako določeno v zakonu. 

12. člen 
Z medobčinskim dogovorom se lahko v republiki ustanovi eden ali več 

strokovnih centrov za posvojitve in rejništvo ter določijo njihove naloge, pri- 
stojnosti in financiranje. 

13. člen 
Organ za varstvo družine sodeluje pri uresničevanju svojih nalog s kra- 

jevnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela in drugimi organizacijami 
ter društvi in s pravosodnimi ter drugimi organi in strokovnimi službami. 

II. DEL — ZAKONSKA ZVEZA 

1. Uvodne določbe 

14. člen 

Zakonska zveza, temelji na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem 
spoštovanju, razumevanju, zaupanju in nesebični medsebojni pomoči. 
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15. člen 

V zakonski skupnosti sta zakonca enakopravna. 

16. člen 

Da bo zakonska zveza lahko izpolnjevala svojo družbeno vlogo, sta se 
osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, dolžni medsebojno seznaniti z 
osebnimi lastnostmi in zdravstvenim stanjem. 

2. Pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze 

17. člen 

Za obstoj zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita 
pred pristojnim organom svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo. 

18. člen 

Zakonske zveze ni mogoče skleniti brez svobodne privolitve bodočih za- 
koncev. Če je bila privolitev izsiljena, ali dana v zmoti, zakonska zveza ni 
veljavna. 

19. člen 

Zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki še ni stara osemnajst let. 

20. člen 

Zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki je težje duševno prizadeta ali ne- 
razsodna. 

21. člen 

Nihče ne more skleniti nove zakonske zveze, dokler njegova prej sklenjena 
zakonska zveza ne preneha, ali ni razglašena za neveljavno. 

22. člen 

Zakonske zveze ne morejo skleniti sorodniki v ravni črti, ne brat s se- 
stro, polbrat s polsestro, stric z nečakinjo, teta z nečakom in tudi ne otroci 
bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To velja tudi za sorodstvo, 
ki nastane pri popolni posvojitvi. 

Variantni predlog za 2. odstavek 22. člena: 
Zakonske zveze ne morejo skleniti tile sorodniki po svaštvu: tast s snaho, zet 

s taščo, očim s pastorko, mačeha s pastorkom, ne glede na to, ali je zakonska 
zveza, po kateri so prišli v ta razmerja, prenehala ali bila razveljavljena. 

23. člen 

Zakonske zveze ne moreta med seboj skleniti posvojitelj in posvojenec, ki ju 
veže nepopolna posvojitev ter skrbnik in njegov varovanec, dokler traja 
skrbništvo. 
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24. člen 

Občinsko sodišče, na katerega območju je stalno prebivališče osebe, ki 
namerava skleniti zakonsko zvezo, oziroma če nima stalnega prebivališča, 
kjer je njeno začasno prebivališče, sme, če so za to podani opravičeni razlogi, 
dovoliti sklenitev zakonske zveze med otroki bratov in sester in otroki pol- 
bratov in polsester, med posvojiteljem in posvojencem pri nepopolni posvojitvi, 
med skrbnikom in varovancem ter osebi, ki še ni stara 18 let. 

Variantni predlog za 2. odstavek tega člena, če se sprejme variantni pred- 
log k 22. členu: 

Občinsko sodišče, na katerega območju je stalno prebivališče osebe, ki 
namerava skleniti zakonsko zvezo, oziroma, če nima stalnega prebivališča, kjer 
je njeno začasno prebivališče, sme dovoliti zakonsko zvezo med sorodniki po 
svaštvu. 

25. člen 

Sodišče mora, preden dovoli zakonsko zvezo po 24. členu, dobiti tudi mne- 
nje pristojnega organa za varstvo družine; v primeru zadržka mladoletnosti 
pa mora zaslišati mladoletnika, osebo, s katero namerava skleniti zakonsko 
zvezo, njegove starše oziroma skrbnika. 

3. Oblika sklenitve zakonske zveze 

26. člen 

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju, ki 
vodi poročno matično knjigo občine, v kateri želita skleniti zakonsko zvezo. 

27. člen 

V prijavi data osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, izjavo, da 
svobodno sklepata zakonsko zvezo in da za njuno zakonsko zvezo ni zadržkov 
po tem zakonu. Če je obstajal zadržek po tem zakonu, pa je bil spregledan, 
morata predložiti listino o spregledu zadržka. Kdor je bil že prej poročen, 
mora predložiti tudi dokaz, da je prejšnja zakonska zveza prenehala, ali, da 
je bila razglašena za neveljavno. 

Prijava je lahko pismena ali ustna; o ustni prijavi se napravi zapisnik. 
Ob prijavi predložita izpiske iz rojstnih matičnih knjig. 

28. člen 

Pri sklenitvi zakonske zveze sodeluje predsednik občinske skupščine ah 
odbornik, ki ga določi občinska skupščina, ter matičar, ki pod nadzorstvom 
predsednika ali določenega odbornika opravlja vse delo v zvezi s prijavo, 
sklenitvijo in z vpisom zakonske zveze v poročno matično knjigo. 

29. člen 

Preden se opravi sklenitev zakonske zveze, se predsednik občinske skup- 
ščine ah pooblaščeni odbornik prepriča, ah je prijava v redu in ah so ji prilo- 
žene potrebne listine. Osebi, ki naj bi sklenili zakonsko zvezo, opozori na pogoje 
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za veljavnost zakonske zveze in se prepriča o tem, da njuni zakonski zvezi 
ne nasprotuje kaka okoliščina, po kateri je mogoče sklepati, da ni svobodne 
privolitve ali kak drug zakonski zadržek. 

Organ, ki vodi matično knjigo, je dolžan z odločbo zavrniti sklenitev zakon- 
ske zveze, če ugotovi, da zakonska zveza po zakonu ni dovoljena. Pritožba 
zoper tako odločbo ni vezana na rok. 

30. člen 

Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno v posebej določenih uradnih 
prostorih. 

Zakonska zveza se sme skleniti tudi na drugem mestu, če to zahtevata 
bodoča zakonca in navedeta za to važne razloge. 

31. člen 

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost obeh bodočih zakon- 
cev, dveh prič, predsednika občinske skupščine oziroma določenega odbornika 
in matičarja. 

Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsaka oseba, ki ima poslovno 
sposobnost. 

32. člen 

V posebno opravičenih primerih sme upravni organ, ki vodi matično knjigo 
občine, kjer se sklepa zakonska zveza, dovoliti, da se sklene zakonska zveza 
po pooblaščencu. Pri sklepanju zakonske zveze sme biti samo eden izmed bo- 
dočih zakoncev zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti pooblastilo, 
izdano v obliki javne listine; v njej mora biti natančno navedena oseba, s katero 
namerava pooblastitelj skleniti zakonsko zvezo. Zakonska zveza po pooblaščencu 
se sme skleniti najkasneje v treh mesecih potem, ko je bilo izdano pooblastilo. 

33. člen 

Predsednik občinske skupščine ali določeni odbornik se na podlagi listih, 
izjav prič in bodočih zakoncev prepriča, da sta to osebi, ki sta prijavili namera- 
vano sklenitev zakonske zveze. 

Predsednik skupščine ali določeni odbornik prebere nato določbo 15. člena 
in določbe 51. do 57. člena tega zakona o pravicah in dolžnostih zakoncev, 
potem pa vpraša vsakega zakonca posebej, ali je voljan skleniti zakonsko zvezo 
z navzočo osebo. 

Po njunih pritrdilnih odgovorih razglasi predsednik občinske skupščine ali 
določeni odbornik, da je med njima zakonska zveza sklenjena. 

34. člen 

Sklenitev zakonske zveze se vpiše v poročno matično knjigo, nato se v tej 
knjigi podpišeta zakonca, priči, predsednik občinske skupščine ali določeni 
odbornik in matičar. 

Takoj po vpisu v poročno matično knjigo se izda ziakoncema potrdilo 
o sklenitvi zakonske zveze (izpisek iz poročne matične knjige). 
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4. Neveljavnost zakonske zveze 

35. člen 

Zakonska zveza, ki je sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona, je 
neveljavna. 

Zakonska zveza ni neveljavna, če gre za nebistvene kršitve postopka pri 
sklepanju zakonske zveze. 

36. člen 

Neveljavna je zakonska zveza, ki je bila sklenjena ob času, ko je še trajala 
prejšnja zakonska zveza katerega izmed zakoncev. 

Nova zakonska zveza, sklenjena ob času, ko je še trajala prejšnja zakonska 
zveza katerega izmed zakoncev, se ne razveljavi, če je prejšnja zakonska zveza 
medtem prenehala, ali če se prejšnja zakonska zveza razglasi za neveljavno. 

37. člen 

Neveljavna je zakonska zveza, ki jo je sklenila oseba, ki je težje duševno 
prizadeta ali nerazsodna. 

Neveljavna je zakonska zveza, sklenjena med sorodniki, med katerimi 
zakon ne dovoljuje zakonske zveze. 

38. člen 

Ce je sklenjena zakonska zveza med sorodniki, med katerimi je zakonska 
zveza možna samo z dovoljenjem sodišča, sme sodišče, pri katerem je bila vlo- 
žena tožba za razveljavljanje zakonske zveze, dati to dovoljenje pozneje. 

39. člen 

Neveljavna je zakonska zveza, če je zakonec privolil v njeno sklenitev 
iz strahu, povzročenega z resno grožnjo. 

40. člen 

Neveljavna je zakonska zveza, pri katere sklenitvi nista bala navzoča oba 
zakonca ali en zakonec in pooblaščenec drugega. 

41. čle n 

Neveljavna je zakonska zveza, sklenjena v zmoti glede osebe zakonca, pri 
kateri je drugi zakonec mislil, da sklepa zakonsko zvezo s pravo osebo, pa je 
sklenil zakonsko zvezo z drugo, ali je sklenil zakonsko zvezo z določeno osebo, 
ki pa ni tista, za katero se je izdajala. 

Neveljavna je zakonska zveza, sklenjena v zmoti o bistvenih lastnostih 
zakonca, ki bi bile drugega zakonca odvrnile od sklenitve zakonske zveze, če 
bi bil zanje vedel, in ki delajo skupno življenje neznosno. 

Trajna nevarna in, težka bolezen, protinaraivne navade, spolna nesposob- 
nost, prejšnja obsodba zaradi nečastnega dejanja, nosečnost žene z drugim, 
pomenijo nekaj primerov bistvenih lastnosti in imajo za posledico neveljavnost 
zakonske zveze, če je bil drugi zakonec glede njih v zmoti. 
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42. člen 

Neveljavna je zakonska zveza, ki ni bila sklenjena z namenom skupnega 
življenja zakoncev. 

43. člen 

Pravica tožbe za razveljavljanje zakonske zveze iz kateregakoli vzroka, na- 
vedenega v členu 36, 37, 38, 40 in 42 tega zakona, pripada zakoncema in vsem 
tistim, ki imajo neposredno pravno korist od tega, da se zakonska zveza razve- 
ljavi ter javnemu tožilcu. 

Po prenehanju duševne bolezni ali nesposobnosti razsojanja sme tožbo za 
razveljavitev zakonske zveze, sklenjene ob času, ko je trajala duševna bolezen 
ali nesposobnost razsojanja katerega izmed zakoncev, vložiti samo eden ali 
drugi zakonec. 

Tožba za razveljavljanje zakonske zveze iz vzrokov, omenjenih v prvem 
odstavku tega člena, se sme vložiti tudi po prenehanju zakonske zveze. 

Pravica tožbe za razveljavljanje zakonske zveze v primerih iz prvega 
in drugega odstavka tega člena ne zastara. 

44. člen 

Razveljavitev zakonske zveze, ki je bila prisiljena ali sklenjena v zmoti, 
sme zahtevati samo zakonec, ki je bil prisiljen ali je v zmoti privolil v zakonsko 
zvezo. 

Razveljavitev zakonske zveze ni mogoče zahtevati, če je poteklo leto dni od 
dne, ko je sila minila ali je bila zmota spoznana, zakonca pa sta ta čas živela 
skupaj. 

45. člen 

Po tožbi staršev ali skrbnika sme sodišče, ko pretrese vse okoliščine, raz- 
veljaviti zakonsko zvezo, ki jo je brez dovoljenja pristojnega sodišča sklenila 
oseba, ki še ni stara 18 let. 

Ce je sklenjena zakonska zveza z osebo, ki še ni stara 18 let brez dovolje- 
nja pristojnega sodišča, sme sodišče, pri katerem je bila vložena tožba za 
razveljavljanje zakonske zveze, dati to dovoljenje pozneje. 

46. člen 

Pravica tožbe za razveljavljanje zakonske zveze ne preide na dediče, de- 
diči tožnika pa smejo nadaljevati že začeti postopek. 

47. člen 

Ce se zakonska zveza razveljavi, preneha učinek zakonske zveze z dnem, 
ko je bila razveljavljena. 

48. člen 

Za razmerja med starši in otroki veljajo v primeru razveljavitve zakonske 
zveze isti predpisi, kakor v primeru razveze. 

49. člen 

Za premoženjska razmerja med zakoncema se uporabljajo v primeru raz- 
veljavitve zakonske zveze isti predpisi kot pri razvezi zakonske zveze. 
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50. člen 

Zakonec, ki ob sklenitvi zakonske zveze ni vedel za okolnosti, zaradi ka- 
tere je zakonska zveza razveljavljena, obdrži darila, ki mu jih je zaradi zakon- 
ske zveze ali med zakonsko zvezo dal drugi zakonec ali kdo drug. 

Pravico ima, da zahteva vrnitev daril, ki jih je podaril drugemu zakoncu, 
če je ta ob sklenitvi zakonske zveze vedel za okolnost, zaradi katere je zakonska 
zveza razveljavljena. 

5. Pravica in dolžnost zakoncev 

51. člen 

Zakonca sta dolžna drug drugemu biti zvesta in si vzajemno pomagati. 

52. člen 

Zakonca imata iste pravice in dolžnosti do otrok; dolžna sta skupno skrbe- 
ti za njih preživljanje in vzgojo. 

53. člen 

Vsak zakonec je pri izbiri dela in poklica neodvisen. 

54. člen 

O skupnih zadevah odločata zakonca sporazumno. 

55. člen 

Kraj skupnega bivališča določata zakonca sporazumno. 

56. člen 

Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi mož- 
nostmi. 

57. člen 

Zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa ni zaposlen, ah je nesposoben za 
delo, ima pravico, da ga drugi zakonec preživlja po svojih močeh. 

6. Premoženjska razmerja med zakonci 

58. člen 

Premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, ostane njego- 
va last in z njim samostojno razpolaga. 

Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v zakonski zvezi, je njuno 
skupno premoženje. 

59. člen 

S skupnim premoženjem, pridobljenim z delom v zakonski zvezi, upravljata 
in razpolagata zakonca skupno in sporazumno. 
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Zakonca se lahko dogovorita, da le eden izmed njiju upravlja s tem pre- 
moženjem ali njega delom ali da z njim upravlja in tudi razpolaga, upoštevaje 
koristi drugega zakonca. 

Od takega dogovora lahko vsak zakonec vsak čas odstopi, ne sme pa tega 
storiti ob neugodnem času. 

60. člen 

Ce ni dogovorjeno drugače, lahko zakonec, ki mu je poverjeno upravljanje, 
v okviru rednega upravljanja tudi razpolaga s skupnim premoženjem ali nje- 
govim delom. 

Varianta za 2. odstavek: 
Ce o upravljanju s skupnim premoženjem med zakoncema ni sporazuma 

in noben zakon ne zahteva delitve, lahko sodišče na predlog le enega zakonca 
odredi to, kar je potrebno za redno upravljanje s tem premoženjem. 

61. člen 

Zakonec ne more razpolagati s svojim nedoločenim deležem skupnega pre- 
moženja s pravnimi posli med živimi, zlasti ga ne sme odtujiti, ali ga obre- 
meniti. 

62. člen 

Pravice na nepremičninah, ki so skupno premoženje zakoncev, se vpišejo 
v zemljiško knjigo na ime obeh zakoncev, kot njuno skupno premoženje po 
nedoločenih deležih. 

63. člen 

Za obveznosti, ki jih je imel zakonec pred sklenitvijo zakonske zveze 
in za obveznosti, ki jih prevzema po sklenitvi zakonske zveze, drugi zakonec 
ne odgovarja. 

Za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem in za obveznosti, 
ki jih v zakonski zvezi prevzame en zakonec za tekoče potrebe družinske skup- 
nosti, odgovarja upnikom tudi drugi zakonec. 

64. člen 

Za svoje osebne obveznosti odgovarja zakonec s svojim posebnim premo- 
ženjem in s svojim deležem na skupnem premoženju. 

Za obveznosti, ki sta jih prevzela oba zakonca, za obveznosti nastale 
v zvezi s skupnim premoženjem in za obveznosti, ki jih prevzame zakonec 
za tekoče potrebe družinske skupnosti, odgovarjata zakonca nerazdelno tako 
s skupnim premoženjem kakor tudi s svojim posebnim premoženjem, kadar 
ni drugače urejeno. 

Zakonec, ki poravna dolg, ki bremeni oba zakonca, poravna pa več, kot 
odpade na njegov del, ima pravico terjati od drugega zakonca povračilo 
zneska, ki presega njegov del dolga. 

65. člen 

Upnik lahko zahteva, da sodišče določi delež dolžnika na skupnem premo- 
ženju in nato zahteva izvršbo na ta delež. 
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Če je v izvršilnem postopku dovoljena prodaja deleža, ki ga ima zakonec 
na skupnem premoženju, ima drugi zakonec predkupno pravico. 

66. člen 

Skupno premoženje se razdeli, kadar se zakonska zveza razveže, ali se 
razglasi za neveljavno. 

V času trajanja zakonske zveze se skupno premoženje lahko razdeli po 
sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega zakonca. Tak sporazum je potrebno 
overoviti pri sodniku. 

67. člen 

Deleži zakoncev na skupnem premoženju so enaki, razen če se dokaže, 
da sta zakonca prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. 

Kadar sodišče odloča, kolikšen je delež vsakega zakonca pri skupnem pre- 
moženju, mora upoštevati ne le dohodek vsakega zakonca, ampak tudi druge 
okoliščine, kot npr. varstvo in vzgojo otrok, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu 
zakoncu, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo 
obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega 
premoženja. 

68. člen 

Ce ni določeno drugače, se za delitev skupnega premoženja zakoncev upo- 
rabljajo splošni predpisi o razdružitvi skupnega premoženja. 

Pred delitvijo se ugotovijo dolgovi in terjatve zakoncev na skupnem premo- 
ženju. 

Na zahtevo zakonca se v njegov delež vnesejo predvsem tisti predmeti 
skupnega premoženja, ki služijo za opravljanje njegove obrti ali poklica ter 
predmeti, namenjeni izključno njegovi osebni rabi. 

Na zahtevo zakonca, ki so mu dodeljeni otroci v varstvo in vzgojo, lahko 
sodišče vnese v njegov delež vse ali posamezne predmete gospodinjstva. 

69. člen 

Skupno premoženje se lahko razdruži tudi tako, da se zakonca ali sporazu- 
meta o višini deležev, ali zahtevata pred sodiščem, da določi višino deležev 
ter tako postaneta solastnika po določenih deležih. 

70. člen 

Zakonca lahko sklepata med seboj vse pravne posle, ki bi jih lahko sklepala 
tudi z drugimi osebami in na tej podlagi lahko ustvarjata pravice in obveznosti. 

Za veljavnost teh pravnih poslov je potrebno, da so overjeni pred sodnikom, 
razen če gre za običajna in manjša darila. 

71. člen 

Določbe zakona o preživljanju razvezanih zakoncev in določbe, ki veljajo 
za skupno premoženje zakoncev, se lahko smiselno uporabljajo tudi, če gre 
za 'dalj časa trajajočo izvenzakonsko skupnost. 
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7. Prenehanje zakonske zveze 

72. člen 

Zakonska zveza preneha s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo za mrtvega 
in z razvezo zakonske zveze. 

73. člen 

Sodišče lahko razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, 
če nimata otrok, ki bi jih morala preživljati, in če sta oba sposobna za delo, 
ali imata sredstva za življenje. 

74. člen 

Sodišče lahko razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev 
tudi, če sta se predhodno dogovorila o varstvu, vzgoji in preživljanju svojih 
skupnih otrok, o delitvi skupnega premoženja in drugih posledicah prenehanja 
zakonske zveze (stanovanje itd.). 

Sodišče miora, preden razveže zakonsko zvezo, ugotoviti, ali je s sporazumom 
zakoncev primerno preskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje otrok, ter 
zahtevati o tem tudi mnenje organa za varstvo družine. 

75. člen 

Ce je zaradi neskladnosti nravi, trajnega nesporazuma, nepremagljivega 
sovraštva, zakonske nezvestobe, grdega ravnanja, hudih žalitev, nečastnega 
življenja, obsodbe zaradi kaznivega dejanja ali iz kateregakoli drugega vzroka 
zakonsko razmerje toliko omajano, da je skupno življenje neznosno, sme vsak 
zakonec zahtevati razvezo. 

Ne glede na pogoje iz prvega odstavka, zakonec lahko zahteva razvezo: 
— če je drug zakonec izginil in o njem dve leti ni glasu; 
i— če ga je drugi zakonec brez opravičenega razloga zapustil in je že prete- 

klo več kot šest mesecev; 
— zaradi neozdravljive duševne bolezni drugega zakonca ali zaradi njegove 

nesposobnosti razsojanja, nastale po sklenitvi zakonske zveze. 

76. člen 

Sodišče na podlagi predloga za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo 
zakonske zveze opravi poseben narok, na katerem skuša doseči spravo med 
zakoncema. 

Spravni poskus se ne opravi: 
1. če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za razsojanje; 
2. če en zakonec ali obadva živita v tujini; 
3. če se razveza zakonske zveze zahteva zato, ker je en zakonec pogrešan. 

77. člen 

Na narok za spravni poskus povabi sodišče zakonca, da prideta osebno. 
Pooblaščenci ne morejo zastopati zakoncev, niti ne smejo biti navzoči. Udeležba 
obeh zakoncev na spravnem poskusu je obvezna. Če zakonca sporazumno za- 
htevata razvezo zakonske zveze, pa na spravni poskus ne prideta, je predlog 
za sporazumno razvezo šteti za umaknjen. Enako je tožbo za razvezo šteti za 
umaknjeno, če tožnik ne pride na narok za poskus sprave. 

48 
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78. člen 

Ce se na naroku za poskus sprave ne more doseči sprave med zakoncema, 
kaže pa, da bi bilo vendarle mogoče doseči spravo, lahko sodišče določi nov 
narok za spravni poskus. Če sodišče ugotovi, da bi bilo to koristno, lahko 
zakonca predhodno napoti na obravnavo v ustrezno strokovno institucijo ali 
na organ za varstvo družine in začasno odloži sklepanje o razvezi. 

79. člen 

Spravni poskus opravi predsednik senata sam brez sodelovanja sodnikov 
porotnikov. Pri tem mora posvetiti kar največjo skrb prizadevanju, da sprta 
zakonca poravna. Zakonca mora sodišče opozoriti na vse posledice razveze 
zakonske zveze za njiju in za njune otroke. 

8. Razmerje staršev do otrok po razvezi zakonske zveze 

80. člen 

V sodbi, s katero sodišče razveže zakonsko zvezo, odloči tudi o varstvu, 
vzgoji in preživljanju otrok. 

81. člen 

Ce se starši o tem niso sporazumeli ali če njihov sporazum ni v skladu 
s koristmi otrok, odloči sodišče, ali naj vsi otroci ostanejo v varstvu in vzgoji 
pri enem izmed njiju, ali naj ostanejo eni pri enem, drugi pri drugem, ali naj 
se zaupajo kaki tretji osebi ah zavodu. Preden o tem sodišče odloči, si priskrbi 
mnenje organa za varstvo družine. 

Tisti od staršev, kateremu otroci niso zaupani, ima pravico imeti z njimi 
osebne stike, če ni sodišče glede na koristi otrok odločilo drugače. 

Sodišče sme na zahtevo razvezanega zakonca ali organa za varstvo družine 
svojo odločbo o varstvu in vzgoji otrok in o razmerju razvezanih zakoncev do 
njunih skupnih otrok spremeniti, če to zahtevajo spremenjene razmere. 

82. člen 

Višino prispevka za vzdrževanje in vzgojo otrok določi sodišče v sorazmerju 
z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Vsak izmed staršev 
sme zahtevati, naj se ugotovljena višina prispevka prilagodi spremenjenim 
razmeram. 

9. Razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze 

83. člen 

Nepreskrbljenemu zakoncu, ki nima sredstev za življenje in je nesposoben 
za delo ali je nezaposlen in se ne more zaposliti, se s sodbo, s katero se zakonska 
zveza razvezuje, določi znesek za preživljanje v breme njegovega zakonca, 
ustrezno njegovim možnostim. 

Sodišče pri tem upošteva razloge, zaradi katerih je bila zakonska zveza 
razvezana. 
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Zakonec, ki ni prišel na spravni poskus, ne more zahtevati, da se mu 
preživnina določi s sodbo, s katero se zakonska zveza razveže, lahko pa uveljav- 
lja svoj preživninski zahtevek najkasneje v roku 2 let po razvezi. 

Varianta: 3. odstavek naj odpade. 

84. člen 

Preživnino se sme priznati tudi za določen čas, da se razvezani zakonec 
vživi v novi položaj in uredi razmere. 

85. člen 

Pravica do preživnine preneha, če razvezani zakonec, ki joi prejema, 
pridobi premoženje ali lastne dohodke, s katerimi se lahko preživlja, ali če 
sklene novo zakonsko zvezo. 

86. člen 

S sodbo, s katero sodišče razveže zakonsko zvezo, lahko na zahtevo priza- 
detega zakonca, ki je zaradi razveze zakonske zveze utrpel posebno škodo 
(npr. ob sklenitvi zakonske zveze prenehal s šolanjem, opustil poklic itd.), 
določi, da mu drugi zakonec izplača primerno odškodnino. Sodišče pri tem 
upošteva razloge, zaradi katerih je bila zakonska zveza razvezana. 

87. člen 

Običajnih daril, ki sta si jih zakonca dala drug drugemu pred sklenitvijo 
zakonske zveze ali med zakonsko zvezo, ni treba vračati. 

Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju daro- 
valca, se morajo vrniti, in sicer v tistem stanju, v katerem so bila v trenutku, 
ko je nastal vzrok za razvezo. 

Namesto odtujenih daril se vrne vrednost ali stvar prejeta zanje. 

III. DEL — RAZMERJA MED STARSl IN OTROKI 

1. Ugotavljanje očetovstva in materinstva 

88. člen 

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi 300 dni po prenehanju 
zakonske zveze, velja mož otrokove matere. 

89. člen 

Ce je otrok rojen v poznejši zakonski zvezi svoje matere, vendar pred 
pretekom 270 dni po prenehanju njene prejšnje zakonske zveze, velja za očeta 
mož otrokove matere iz prejšnje zakonske zveze, razen, če materin mož iz 
poznejše zakonske zveze z njeno privolitvijo prizna otroka za svojega. 
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90. člen 

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna 
za svojega, ali čigar očetovstvo se ugotovi s pravnomočno sodno odločbo. 

91. člen 

Oče lahko prizna otroka za svojega pred organom za varstvo družine ali 
pred matičarjem, ali v drugi javni listini ali v oporoki. 

92. člen 

Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem 
priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti. 

93. člen 

Priznanje očetovstva lahko da razsodna mladoletna oseba, če je stara naj- 
manj 15 let. 

94. člen 

Ce se mati ne strinja s tem priznanjem, ali ne izjavi v enem mesecu po 
prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri 
sodišču zaradi ugotovitve, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v 1 letu 
po prejemu obvestila, da se mati ne strinja. 

Kadar mati ne živi, ali je neznanega bivališča, da izjavo skrbnik s privo- 
litvijo organa za varstvo družine. 

95. člen 

Priznanje očetovstva ni možno preklicati, pač pa lahko tisti, ki je očetovstvo 
priznal, če kasneje izve za okoliščine, ki opravičujejo sum, da ni on oče, s 
tožbo izpodbija očetovstvo. 

96. člen 

Tožbo zaradi ugotovitve očetovstva za otroka, rojenega izven zakonske 
zveze, lahko vloži v otrokovem imenu mati, dokler izvršuje roditeljsko pravico, 
oziroma skrbnik s privoljenjem organa za varstvo družine, ter otrok, ko postane 
polnoleten. 

Tožba se lahko vloži tudi po smrti domnevanega očeta, vendar najkasneje 
v roku 1 leta. 

97. člen 

Ko matičar dobi obvestilo o rojstvu otroka, rojenega izven zakonske zveze, 
obvesti organ za varstvo družine, ki pokliče mater, da se izjavi, koga smatra 
za očeta svojega otroka. To izjavo lahko mati da tudi brez poziva. Ce mati 
pove ime otrokovega očeta, ga organ za varstvo družine pokliče, da se izjavi, 
ali je otrokov oče. Če očetovstva ne prizna, lahko mati uveljavlja očetovstvo 
s tožbo pred sodiščem. 

98. člen 

Ni dopustno ugotavljanje očetovstva za otroka, ki je bil spočet z umetno 
inseminacijo matere. 
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99. člen 

Oče otroka, rojenega izven zakonske zveze, je dolžan po svojih močeh 
prispevati k stroškom zaradi nosečnosti in poroda ter k stroškom za preživljanje 
matere pred porodom in po porodu, dokler se mati ne more zaposliti. 

100. člen 

Enak postopek kot pri ugotavljanju očetovstva se uporablja pri ugotav- 
ljanju materinstva, kolikor iz narave stvari ne izhaja kaj drugega. 

2. Izpodbijanje očetovstva in materinstva 

101. člen 

Mož lahko izpodbija očetovstvo do otroka, ki ga je rodila njegova žena 
v zakonu ah pred pretekom tristo dni od prenehanja zakona, če misli, da ni 
njegov oče. 

Tožbo za izpodbijanje očetovstva mora vložiti najkasneje v roku enega 
leta, ko zve za okoliščine, ki opravičujejo sum, da otrok ni njegov, vendar naj- 
kasneje v petih letih po rojstvu otroka. 

Varianta: drugi odstavek odpade. 

102. člen 

Izpodbijanje očetovstva ni dopustno, če je bila mati oplojena z umetno 
inseminacijo in je bilo dano pismeno soglasje moža za ta poseg. 

103. člen 

Mati lahko izpodbija, da je oče njenega otroka tisti, ki velja po tem zakonu 
za njegovega očeta. 

Tožbo za izpodbijanje očetovstva sme vložiti v roku enega leta po rojstvu 
otroka. 

Varianta: drugi odstavek odpade. 

104. člen 

Otrok lahko s tožbo izpodbija, da je njegov oče tisti, ki se po tem zakonu 
šteje za njegovega očeta. 

105. člen 

Kdor misli, da je oče otroka, rojenega izven zakonske zveze, lahko izpodbija 
očetovstvo tistega, ki je tega otroka priznal za svojega. Tožbo mora vložiti 
v enem letu od dneva, ko je bilo izpodbijano očetovstvo vpisano v matično 
knjigo. 

106. člen 

Enak postopek'kot za izpodbijanje očetovstva se uporablja pri izpodbijanju 
materinstva. 
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3. Pravice in dolžnosti staršev in otrok 

107. člen 

Starši so dolžni svoje otroke preživljati in skrbeti za njihovo življenje 
in zdravje. 

Starši morajo to zagotoviti tudi v primeru, ko otroci ostanejo doma, sami 
pa odhajajo v tujino. Če pa starši tega ne zagotovijo, organ za varstvo družine 
sproži postopek pri pristojnem organu, da se takim staršem zadrži, oziroma 
se ne podaljša potni list toliko časa, dokler ne uredijo obveznosti, ki jih imajo 
do svoje družine oziroma otrok. 

108. člen 

Starši morajo svoje otroke vzgojiti v duhu humanosti, vdanosti do domovine 
in jih usposobiti za koristne člane družbe. 

109. člen 

Starši so dolžni po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo 
svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in želje. 

Starši, ki živijo s svojimi šoloobveznimi otroki v tujini, so dolžni skrbeti 
za njihovo dopolnilno šolanje v krajih, kjer je to šolanje organizirano. 

110. člen 

Otrok se ne sme dati v varstvo, vzgojo in izobrazbo osebi, ki ne sme biti 
skrbnik. 

111. člen 

Ce starša ne živita skupaj, se morata sporazumeti, pri katerem izmed njiju 
bo otrok živel. 

Ce se starša ne sporazumeta o vzgoji otrok, odloči o tem pristojni organ 
za varstvo družine, ki upošteva tudi otrokove želje, če jih je otrok sposoben 
izraziti. 

112. člen 

Mladoletne otroke zastopajo starši. 
Ce je treba mladoletnemu otroku kaj vročiti ali sporočiti, se to lahko 

veljavno vroči ali sporoči enemu ali drugemu roditelju, če pa starši ne živijo 
skupaj, tistemu roditelju, pri katerem otrok živi. 

113. člen 

Otrok, ki dopolni 15 let, lahko sam sklepa pravne posle, vendar je za veljav- 
nost teh poslov potrebna odobritev staršev, kadar gre za nepremičnine ali pre- 
mičnine večje vrednosti. 

114. člen 

Otrok, ki dopolni 15 let, sme stopiti na delo in razpolagati s svojim osebnim 
dohodkom. Pri tem je dolžan skrbeti za svojo vzgojo in izobraževanje ter pri- 
spevati za preživljanje družinske skupnosti. 
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115. člen 

Dohodke in premoženje otroka smejo starši uporabiti predvsem za njegovo 
preživljanje, vzgojo in izobrazbo, pa tudi za nujne potrebe družinske skupnosti, 
če sami nimajo zadostnih sredstev. 

116. člen 

Otrokovo premoženje upravljajo do otrokove polnoletnosti v otrokovo 
korist njegovi starši. 

117. člen 

Starši smejo s privolitvijo organa za varstvo družine odsvojiti ah obremeniti 
stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje 
in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga njegova korist. 

4. Izvrševanje roditeljske pravice 

118. člen 

Roditeljsko pravico izvršujejo starši sporazumno. 
Če si starši niso med seboj edini, odloča organ za varstvo družine. 

119. člen 

Kadar starša živita ločeno, izvršuje roditeljsko pravico tisti izmed njiju, 
pri katerem otrok živi. 

Če gre za odločitve, ki bistveno vplivajo na bodoči razvoj otroka, morata 
sporazumno odločati oba roditelja, tudi tisti roditelj, pri katerem otrok ne živi, 
če izpolnjuje svoje dolžnosti do otroka. 

Ce se roditelja ne moreta sporazumeti, odloča organ za varstvo družine. 

120. člen 

Ce se zakon razveže ali razveljavi, izvršuje roditeljsko pravico roditelj, 
ki mu je otrok dan v varstvo in vzgojo. Ce gre za odločitve, ki bistveno vpli- 
vajo na otrokov bodoči razvoj, pa odločata sporazumno oba roditelja, tudi tisti 
roditelj, pri katerem otrok ne živi, če izpolnjuje svoje dolžnosti do otroka. Ce se 
roditelja ne moreta sporazumeti, odloči organ za varstvo družine. 

121. člen 

Ce eden od staršev ni več živ ali znan, ah če je zadržan izvrševati roditelj- 
sko pravico, če mu je odvzeta roditeljska pravica, ali če mu je odvzeta opravilna 
sposobnost, izvršuje roditeljsko pravico drugi od staršev. 

122. člen 

Roditelju, ki zlorablja roditeljsko pravico ali hudo zanemarja svoje dolž- 
nosti, se odvzame roditeljska pravica s sodno odločbo v nepravdnem postopku. 

Roditeljska pravica se lahko roditelju vrne z odločbo sodišča, če preneha 
razlog, zaradi katerega je bila ta pravica odvzeta. 
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5. Prenehanje roditeljske pravice 

123. člen 

Roditeljska pravica preneha s polnoletnostjo otroka ali, če otrok pred pol- 
noletnostjo sklene zakonsko zvezo. 

S sklenitvijo zakonske zveze mladoletnik pridobi popolno opravilno spo- 
sobnost. 

Popolno opravilno sposobnost lahko pridobi tudi mladoletnik, ki je postal 
roditelj. O tem odloča sodišče na predlog organa za varstvo družine, če so za to 
podani važni razlogi. 

6. Podaljšanje roditeljske pravice 

124. člen 

Sodišče lahko izda po predlogu staršev ali pristojnega organa za varstvo 
družine v nepravdnem postopku odločbo, da se roditeljska pravica podaljša 
tudi čez otrokovo polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti 
ni sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in pravice. 

Ce je oseba že polnoletna in predlog staršev za podaljšanje roditeljskih 
pravic ni bil pravočasno podan, sme sodišče v upravičenih primerih vrniti 
roditeljske pravice staršem in jo podaljšati čez otrokovo polnoletnost. 

7. Pravice in dolžnosti organa za varstvo družine 

125. člen 

Organ za varstvo družine je dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahteva 
korist otrokovega varstva in vzgoje ali varstvo njegovih premoženjskih in drugih 
pravic in koristi. 

126. člen 

Organ za varstvo družine sme odvzeti otroka staršem in ga dati v varstvo 
in vzgojo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzrejo in 
vzgojo, ali če je to iz drugih važnih razlogov potrebno za korist otroka. 

S tem odvzemom pa ne prenehajo veljati druge dolžnosti in pravice staršev 
do otroka. 

127. člen 

Organ za varstvo družine sme sam ali v sporazumu s starši oddati v zavod 
otroka zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža 
njegov zdrav osebnostni razvoj. 

128. člen 

Organ za varstvo družine sme od staršev zahtevati, da dajo račun o uprav- 
ljanju otrokovega premoženja. 

Od sodišča lahko zahteva, da zaradi varstva otrokovih premoženjskih ko- 
risti dovoli zavarovanje na premoženju staršev. 

Za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi lahko sodišče odloči, da 
imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika. 
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8. Dolžnost preživljanja 

129. člen 

Starši so dolžni preživljati svoje otroke, dokler se ne usposobijo za samo- 
stojno življenje; če se redno šolajo, tudi po doseženi polnoletnosti. Ce je otrok 
zaradi težje telesne ali duševne prizadetosti nesposoben za samostojno življenje 
in nima zadostnih sredstev za preživljanje, so ga starši dolžni preživljati, dokler 
ta nesposobnost traja. 

130. člen 

Polnoletni otroci so dolžni preživljati svoje roditelje, če so ti nesposobni 
za delo in nimajo dovolj sredstev za življenje. Roditelje so dolžni preživljati 
tudi v primeru, ko se nahajajo v tujini. 

Ce polnoletni otroci, ki se nahajajo v tujini, ne izvršujejo teh obveznosti, 
organ za varstvo družine lahko sproži postopek pri pristojnem organu, da se 
takim otrokom zadrži, oziroma se ne podaljša potni list toliko časa, dokler ne 
zagotovijo dolžnosti, ki jih imajo do svojih roditeljev. 

131. člen 

Preživnina se določa po potrebah upravičencev ter po pridobitnih zmož- 
nostih zavezancev. 

132. člen 

Dolžnost preživljanja imajo tudi drugi sorodniki v navzgornji in navzdolnji 
ravni črti, kakor tudi bratje in sestre glede preživljanja mladoletnih bratov 
in sester. 

133. člen 

Roditelj, ki mu je odvzeta roditeljska pravica, ni oproščen dolžnosti preživ- 
ljati otroka. 

134. člen 

Osebe, ki so dolžne koga preživljati, ga morajo preživljati po tistem redu, 
po katerem imajo dedno pravico. 

Ce je več oseb skupaj dolžnih koga preživljati, se ta dolžnost razdeli mednje 
po njihovih močeh. 

135. člen 

Očim in mačeha sta dolžna preživljati svoje mladoletne pastorke, razen če 
imajo ti sorodnika, ki jih mora in more preživljati. 

Pastorki so dolžni preživljati svojega očima in mačeho, če sta jih ta dva 
dlje časa preživljala in zanje skrbela. Ce imata očim in mačeha lastne otroke, 
imajo pastorki dolžnost preživljanja skupaj s temi otroki. 

136. člen 

Odpoved pravici do preživnine nima pravnega učinka. 

137. člen 

Preživljanje lahko zahteva oseba, ki je nesposobna za delo in nima sredstev 
za preživljanje; izjema so mladoletni otroci. 
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138. člen 

O dolžnosti in višini preživnine lahko prizadete stranke sklenejo izvršljivo 
poravnavo pred organom za varstvo družine. 

139. člen 

Izvzemši dolžnost roditelja, da mora preživljati svojega mladoletnega otroka, 
lahko tisti, ki je dolžan; koga preživljati, sam izbere, alf mu bo plačeval določene 
zneske kot preživnino, ali ga bo vzel k sebi na preživljanje, ali pa mu bo po- 
skrbel preživljanje na drug način. 

Kdor ima pravico do preživnine, lahko iz temeljnih razlogov s tožbo 
zahteva, da se mu plačuje preživnina v denarju. 

140. člen 

Sodišče prve stopnje sme po predlogu prizadetega zvišati, znižati ali usta- 
viti s pravnomočno odločbo prisojeno preživnino, če se pozneje spremenijo oko- 
liščine, zaradi katerih je bila odločba izdana. 

141. člen 

Preživninske obveznosti imajo v izvršbi prednost pred drugimi zahtevki. 

142. člen 

Kdor je imel izdatke zaradi preživljanja kake osebe, sme s tožbo zahtevati 
povračilo izdatkov od tistega, ki jo je dolžan preživljati, kolikor so bili ti 
izdatki potrebni. 

IV. DEL — POSVOJITEV 

1. Pogoji za posvojitev 

143. člen 

Posvojiti se sme samo mladoletna oseba. 

144. člen 

Nihče ne more biti posvojen od več oseb, razen če sta posvojitelja zakonca. 

145. člen 

Zakonca lahko skupno posvojita isto osebo, lahko pa jo tudi le eden od 
njiju, če posvoji otroka svojega zakonca. 

146. člen 

Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti in tudi ne brata ali sestre. 
Skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca, dokler traja med njima skrbniško 
razmerje. 
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147. člen 

Posvojitelj je lahko le oseba, ki je vsaj 18 let starejša od posvojenca. V 
izjemnih in upravičenih primerih sme organ za varstvo družine, potem ko 
razišče vse okoliščine primera in se prepriča, da bi bila taka posvojitev v po- 
svojenčevo korist, dovoliti posvojitev tudi posvojitelju, ki ni 18 let starejši 
od posvojenca. 

148. člen 

Posvojitelj ne more biti: 
— oseba, ki so ji s sodno odločbo odvzete roditeljske pravice, 
— oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v 

škodo posvojenca, 
— oseba, ki ne daje jamstva, da bo posvojenca vzgojila za koristnega 

člana družbene skupnosti, 
■— oseba, ki ji je odvzeta opravilna sposobnost, ali ki je tako duševno pri- 

zadeta oziroma bolna, da utegne spraviti posvojenčevo življenje in zdravje 
v nevarnost. 

149. člen 

Posvojitelj je izjemoma lahko tuj državljan, če organ za varstvo družine 
za otroka, ki naj bi bil posvojen, ni mogel najti posvojitelja doma. 

150. člen 

Za posvojitev otroka, ki ga posvaja tuj državljan, mora dati soglasje repu- 
bliški organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

2. Popolna posvojitev 

151. člen 

V popolno posvojitev se sme dati samo otrok, ki nima živih staršev, ali 
čigar starši so neznani, ali če otroka zapustijo oziroma so več kot leto dni ne- 
znanega bivališča in se da utemeljeno pričakovati, da ne bodo izvrševali svojih 
roditeljskih dolžnosti. 

152. člen 

S popolno posvojitvijo nastanejo med posvojiteljem in posvojencem pravice 
in dolžnosti kot med starši in otroki. 

S popolno posvojitvijo nastane med posvojencem in njegovimi potomci 
ter sorodniki posvojitelja sorodstveno razmerje ter pravice in dolžnosti, ki 
izvirajo iz tega razmerja. 

153. člen 

Pri popolni posvojitvi prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do nje- 
govih staršev in drugih sorodnikov, kakor tudi pravice in dolžnosti staršev 
in sorodnikov do njega. 

154. člen 

Popolna posvojitev ni razvezljiva. 
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155. člen 

Pri popolni posvojitvi se v rojstno matično knjigo vpišejo posvojitelji kot 
posvojenčevi starši. 

3. Postopek za popolno posvojitev 

156. člen 

Ce organ za varstvo družine ugotovi, da so izpolnjeni pogoji po 151. členu 
tega zakona, začne postopek za popolno posvojitev otroka. 

Postopek se začne po uradni dolžnosti ali na predlog bodočih posvojiteljev. 

157. člen 

Za posvojitev mladoletne osebe, ki je stara več kot 10 let, je potrebno 
njeno soglasje. 

158. člen 

V postopku za popolno posvojitev se morajo pribaviti izpiski iz rojstnih 
matičnih knjig in druge ustrezne listine za posvojitelja in posvojenca, ter 
potrdilo o tem, da posvojitelj ima roditeljsko pravico. 

159. člen 

Organ za varstvo družine mora v postopku za popolno posvojitev preveriti, 
ali so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji ter ali bo posvojitev koristna za 
posvojenca. 

160. člen 

Organ za varstvo družine lahko, če je to v korist posvojenca, določi, da 
bodoči posvojenec preživi v družini posvojiteljev določen čas pred odločitvijo 
o posvojitvi, da se ugotovi, ah se bosta posvojenec in posvojitelj lahko vživela 
v novi položaj in ali bo posvojitev za posvojenca koristna. 

161. člen 

Ce organ za varstvo družine iz vsebine predloženih listin, ah poizvedb 
o posvojitelju, ki jih opravi pred odločitvijo o posvojitvi ah na osnovi ugotovitev 
iz časa, ki ga je otrok preživel pri bodočem posvojitelju pred odločitvijo o 
posvojitvi, ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani pogoji za posvojitev ali da 
posvojitev ne bi bila v korist posvojenca, z odločbo zavrne predlog za posvojitev. 
Zoper odločbo o zavrnitvi predloga za posvojitev je dopustna pritožba. Ta pri- 
tožba ni vezana na rok. 

162. člen 

Če organ za varstvo družine ugotovi, da so izpolnjeni s tem zakonom dolo- 
čeni pogoji za popolno posvojitev in da je posvojitev v korist posvojenca, izda 
odločbo o posvojitvi. V odločbi o posvojitvi se vpiše ime in priimek posvojenca, 
ki mu ga je določil posvojitelj. 

Zoper odločbo o posvojitvi je dopustna pritožba v roku 15 dni. 
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163. člen 

Odločba o posvojitvi se takoj po pravnomočnosti pošlje pristojnemu mati- 
čarju zaradi vpisa v matično knjigo. 

4. Nepopolna posvojitev 

164. člen 

Z nepopolno posvojitvijo nastanejo med posvojiteljem in posvojencem ter 
njegovimi potomci pravice in dolžnosti, kakršne so po tem zakonu med starši 
in otroki. 

S tako posvojitvijo ne nastane med posvojencem in sorodniki posvojitelja 
sorodstveno razmerje, niti pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz tega razmerja. 

165. člen 

Nepopolna posvojitev ne vpliva na pravice posvojenca do njegovih staršev 
in drugih sorodnikov, kakor tudi ne na njegove dolžnosti do njih. 

166. člen 

Ce sta posvojitelja zakonca, se lahko posvojenčeve dedne pravice do 
vsakega od njiju določijo drugače. 

167. člen 

Nepopolna posvojitev se lahko razveže. 

5. Postopek za nepopolno posvojitev 

168. člen 

Nepopolna posvojitev se sklene s posvojilno pogodbo. 

169. člen 

Za posvojitev je potrebna privolitev posvojenčevih staršev oziroma njego- 
vega skrbnika. Ni potrebna privolitev roditelja, ki so mu bile s sodno odločbo 
odvzete roditeljske pravice, ali ki ni sposoben izraziti svoje volje, ali katerega 
bivališče je že leto dni neznano. 

170. člen 

Za posvojitev mladoletne osebe, ki je stara več kot 10 let, je potrebno 
tudi njeno soglasje. 

171. člen 

Bodoči posvojitelji in starši oziroma skrbnik osebe, ki naj bi se posvojila, 
morajo najprej vložiti prijavo pri pristojnem organu za varstvo družine. 

172. člen 

Prijavi se morajo priložiti izpiski iz rojstnih matičnih knjig in druge 
ustrezne listine za posvojitelja in posvojenca, ter potrdilo o tam, da posvojitelj 
ima roditeljsko pravico. 
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173. člen 

Za posvojitev je potrebno, da posvojitelj in posvojenčevi starši oziroma 
skrbnik v posvojenčevem imenu izjavijo pred organom za varstvo družine 
pristojne občine, da sklepajo posvojitev. 

174. člen 

Organ za varstvo družine lahko, če je to v korist posvojenca, določi, da 
bodoči posvojenec preživi v družini posvojiteljev določen čas pred sklenitvijo 
posvojilne pogodbe, da se ugotovi, ali se bosta posvojenec in posvojitelj lahko 
vživela v novi položaj in ali bo posvojitev za posvojenca koristna. 

175. člen 

Ce organ za varstvo družine iz vsebine predloženih listin ali poizvedb o 
posvojitelju, ki jih opravi pred sklenitvijo posvojilne pogodbe ah na osnovi 
ugotovitev iz časa, ki ga je otrok preživel pri bodočem posvojitelju pred skle- 
nitvijo posvojitve, ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani pogoji za posvojitev, 
ali da posvojitev ne bi bila v korist posvojenca, z odločbo zavrne predlog za 
sklenitev pogodbe o posvojitvi. Zoper odločbo o zavrnitvi posvojitve je dopustna 
pritožba. Ta pritožba ni vezana na rok. 

176. člen 

Za sklenitev posvojilne pogodbe je potrebna navzočnost posvojitelja, posvo- 
jenca, če je star več kot 10 let, njegovih staršev oziroma skrbnika. 

177. člen 

V opravičenih primerih sme organ za varstvo družine dovoliti, da je eden 
od staršev posvojenca zastopan po pooblaščencu, pooblaščenec pa mora imeti 
pooblastilo v obliki javne listine; bodoči posvojitelj pa ne more biti zastopan 
po pooblaščencu. 

178. člen 

Pri sklenitvi pogodbe o posvojitvi sodeluje pooblaščena uradna oseba pri- 
stojnega organa za varstvo družine. 

179. člen 

Ko pooblaščena uradna oseba ugotovi, da so izpolnjeni vsi z zakonom 
predpisani pogoji za posvojitev in da je nameravana posvojitev posvojencu 
v korist, prebere določbe tega zakona o pravicah in dolžnostih posvojitelja 
in posvojenca, nato pa razglasi, da je posvojitev sklenjena. 

180. člen 

V zapisnik o sklenitvi posvojilne pogodbe se vpiše sporazum o priimku 
posvojenca in določilo o njegovih dednih pravicah do posvojitelja. Zapisnik 
podpišejo vsi, ki so bili prisotni pri sklenitvi posvojilne pogodbe. 

181. člen 

O sklenjeni posvojitvi mora organ za varstvo družine najkasneje v 15 dneh 
obvestiti pristojnega matičarja, ki posvojitev vpiše v matično knjigo. 
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6. Prenehanje nepopolne posvojitve 

182. člen 

Nepopolna posvojitev se lahko razveže po sporazumu med posvojiteljem 
in posvojencem po postopku, ki velja za sklenitev posvojitve. 

Ce je postal posvojenec polnoleten, organ za varstvo družine ne pre- 
iskuje, ali je razveza posvojitve posvojencu v korist. 

183. člen 

Posvojitev se lahko razveže z odločbo pristojnega organa za varstvo dru- 
žine, kadar ta ugotovi, da to zahtevajo upravičeno koristi mladoletnega po- 
svojenca. 

184. člen 

Vsak posameznik in vsaka družbenopolitična organizacija ali društvo lahko 
opozori organ za varstvo družine, da koristi mladoletnega posvojenca zahtevajo 
razvezo posvojitve. 

185. člen 

Posvojitev se lahko razveže z odločbo organa za varstvo tudi na zahtevo 
posvojitelja ali posvojenca, če se ugotovi, da so za to dani važni razlogi. 

186. člen 

V odločbi, s katero organ za varstvo družine potrdi ali izreče razvezo po- 
svojitve, sme iz opravičenih razlogov določiti posvojencu do polnoletnosti pre- 
živnino v breme posvojitelja, upoštevajoč pri tem njegove možnosti in potrebe 
posvojenca. 

Prav tako sme organ za varstvo družine v odločbi o razvezi posvojitve 
določiti upoštevajoč premoženjsko stanje enega in drugega, preživnino posvo- 
jitelju v breme polnoletnega posvojenca, če je posvojitelj pridobitno nespo- 
soben in nima sredstev za življenje. 

187. člen 

Zoper odločbo, s katero pristojni organ za varstvo družine izreče razvezo 
posvojitve, ah zavrne predlog za razvezo posvojitve, je dopustna pritožba v roku 
15 dni od dneva prejema odločbe. 

Pravnomočno odločbo o razvezi posvojitve je treba poslati pristojnemu 
matičarju, ki jo vpiše v rojstno matično knjigo. 

7. Neveljavnost posvojitve 

188. člen 

Neveljavna je posvojitev, pri katere sklenitvi niso bih izpolnjeni pogoji, 
določeni v 143., 144., 146., 147, 148, 150, 151, 169, 170. in 173. členu tega 
zakona. 
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189. člen 

Neveljavnost posvojitve lahko s tožbo uveljavlja pred občinskim sodiščem 
posvojitelj, posvojenčeva starša, vsi tisti, ki imajo neposredno pravno korist za 
razveljavitev posvojitve, organ za varstvo družine ter javni tožilec 

190. člen 

Ce se izreče posvojitev za neveljavno, se odpravijo tudi pravne posledice, 
ki so iz nje nastale. 

V. DEL — SKRBNIŠTVO 

1. Namen skrbništva 

191. člen 

Namen skrbništva nad mladoletnimi je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo 
vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se varovanci uspo- 
sobijo za samostojno življenje in razvijejo v koristne člane družbene skupnosti. 

Namen skrbništva nad drugimi osebami je varstvo njihove osebnosti, ki se 
uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno 
življenje. 

Skrbništvo ima tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in druge pravice 
in koristi oseb, ki so pod skrbništvom. 

192. člen 

Osebe, ki so pod skrbništvom po tem zakonu, so varovanci. 

2. Skrbnik 

193. člen 

Osebi pod skrbništvom postavi organ za varstvo družine skrbnika. Oprav- 
ljanje dolžnosti skrbnika je prostovoljna in častna dolžnost. 

194. člen 

Za skrbnika se postavi oseba, ki ima osebne lastnosti in sposobnosti, po- 
trebne za opravljanje dolžnosti skrbnika in ki privoli, da bo skrbnik. 

195. člen 

Ce je možno, in če to ni v nasprotju s koristmi varovanca, se imenuje 
za skrbnika njegov sorodnik. 

196. člen 

Če to ni v nasprotju s koristmi varovancev in če skrbnik privoli, se lahko 
imenuje ista oseba za skrbnika več varovancem. 
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197. člen 

Skrbništvo se lahko poveri tudi ustrezni pravni osebi, ki imenuje osebo, 
odgovorno za izvajanje skrbništva. 

198. člen 

Pri imenovanju skrbnika upošteva organ za varstvo družine želje varo- 
vanca, če jih je zmožen izraziti, ter želje njegovih bližnjih sorodnikov, če 
je to v korist zavarovanca. 

199. člen 

Osebi pod skrbništvom, ki je v varstvu in oskrbi v vzgojnem, socialnem, 
zdravstvenem ali drugem zavodu, postavi organ za varstvo družine skrbnika 
za opravljanje tistih skrbniških zadev, ki jih ta zavod ne opravlja v okviru 
svoje redne dejavnosti. 

200. člen 

Organ za varstvo družine lahko odloči, da osebi pod skrbništvom ne bo 
postavil skrbnika, ampak bo to dolžnost opravljal neposredno. 

201. člen 

Organ za varstvo družine lahko z odločbo omeji skrbnikove pravice in 
odloči, da bo posamezne skrbnikove zadeve opravljal neposredno. 

202. člen 

Ce opravlja organ za varstvo družine dolžnost skrbnika ali določene skrbni- 
kove zadeve^ neposredno, lahko zaupa posamezne zadeve drugim strokovnim 
osebami, da jih opravljajo v njegovem imenu in pod njegovim nadzorstvom. 

203. člen 

Organ za varstvo družine imenuje skrbnika z odločbo, v kateri določi 
njegove dolžnosti ter obseg njegovih pooblastil. 

204. člen 

Skrbnik je dolžan vestno skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca 
in skrbno upravljati njegovo premoženje. 

205. člen 

Skrbnik je zlasti dolžan s pomočjo organa za varstvo družine ukreniti vse, 
kar je treba, da se preskrbijo gmotna sredstva, ki so potrebna za izvajanje 
določenih skrbstvenih ukrepov. 

206. člen 
Skrbnik ne more biti: 
1. oseba, ki so ji odvzete roditeljske pravice, 
2. oseba, ki nima opravilne sposobnosti, 
3. oseba, katere interesi so v navzkrižju z interesi varovanca, 
4. oseba, od katere glede na njene osebnostne lastnosti ali razmerja z 

varovancem ali njegovimi starši ni mogoče pričakovati, da bo pravilno oprav- 
ljala skrbniške dolžnosti. 

49 
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207. člen 

Ce ima varovanec premoženje, odredi organ za varstvo družine, naj se 
premoženje popiše, oceni in izroči skrbniku v upravo. 

Skrbnik ne sme brez poprejšnje odobritve organa za varstvo družine storiti 
ničesar, kar bi presegalo okvire rednega poslovanja ali upravljanja varovanče- 
vega premoženja. 

208. člen 

Samo z odobritvijo organa za varstvo družine sme skrbnik: 
1. odtujiti ali obremeniti varovančeve nepremičnine, 
2. odtujiti iz varovančevega premoženja premičnine večje vrednosti, ali 

razpolagati s premoženjskimi pravicami večje vrednosti, 
3. odpovedati se dediščini, volilu ali odkloniti darilo, 
4. storiti druge ukrepe, ki jih določa zakon. 

209. člen 
Skrbnik zastopa varovanca. 
Organ za varstvo družine zastopa varovanca, če sam opravlja dolžnost 

skrbnika, ali če je omejil skrbnikove pravice in odločil, da bo sam zastopal 
varovanca. 

210. člen 

Skrbnik opravlja samostojno, v varovančevem imenu in na njegov račun, 
kar spada v redno poslovanje in upravljanje varovančevega premoženja. 

211. člen 

Pri vsakem važnejšem poslu se skrbnik posvetuje z varovancem, če je to 
mogoče in če je ta zmožen razumeti, za kaj gre. 

212. člen 

Skrbnik sme skleniti pravni posel z varovancem, za katerega skrbi le, če 
organ za varstvo družine spozna, da je to varovancu v korist in ta posel vnaprej 
odobri. 

213. člen 

Skrbnik mora vsako leto, pa tudi kadar organ za varstvo družine to zahteva, 
poročati temu organu in mu dati račun o svojem delu. 

214. člen 

Iz skrbnikovega poročila mora biti razvidna njegova skrb za osebo varo- 
vanca, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo in izobraževanje, ter njegova 
skrb za vse drugo, kar je za varovanca potrebno. 

Poročilo mora vsebovati tudi podatke o upravljanju varovančevega pre- 
moženja ter razpolaganju z njim, o varovančevih dohodkih in izdatkih in končno 
stanje njegovega premoženja. 

215. člen 

Organ za varstvo družine mora vestno pregledati skrbnikovo poročilo 
in po potrebi ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo varovančeve koristi. 
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216. člen 

Skrbnik opravlja svoje dolžnosti praviloma brezplačno, vendar mu organ 
za varstvo družine lahko določi tudi nagrado. 

217. člen 

Skrbnik ima pravico do povračila opravičenih stroškov, ki jih je imel 
pri opravljanju svojih skrbniških dolžnosti. 

218. člen 

Skrbnik je dolžan povrniti varovancu škodo, ki mu jo prizadene z nepra- 
vilnim in malomarnim opravljanjem ali samovoljno opustitvijo dolžnosti 
skrbnika. 

219. člen 

Organ za varstvo družine je dolžan ukreniti proti skrbniku vse, kar je 
potrebno, da se zavarujejo varovančeve pravice, ki so prizadete zaradi skrbni- 
kovega nepravilnega dela. 

220. člen 

Organ za varstvo družine razreši skrbnika, če ugotovi, da je pri opravljanju 
skrbniških dolžnosti malomaren, da zlorablja svoje pravice, ali s svojim delom 
ogroža varovančeve koristi, ah če ugotovi, da bi bilo za varovanca koristneje, 
če bi imel drugega skrbnika. 

221. člen 

Organ za varstvo družine razreši skrbnika, če ta to zahteva. To mora storiti 
najkasneje v treh mesecih od dneva, ko skrbnik zahteva razrešitev, pri tem 
pa mora istočasno ukreniti vse potrebno za zavarovanje varovančevih koristi. 

222. člen 

Varovanec, ki je zmožen to storiti, njegovi sorodniki, družbeni organi, druž- 
benopolitične organizacije in strokovne institucije lahko ugovarjajo zoper delo 
skrbnika. 

Ugovor lahko podajo na organ za varstvo družine ali na organ, ki je pri- 
stojen, da na drugi stopnji odloča o skrbstvenih zadevah. 

Če organ druge stopnje spozna, da je ugovor utemeljen, lahko da organu 
za varstvo družine navodilo, kako naj ravna. Po prejetem navodilu odloči organ 
za varstvo družine, kaj bo ukrenil in o tem obvesti organ druge stopnje. 

Ugovore zoper delo skrbnika rešuje organ za varstvo družine. 

3. Skrbništvo nad mladoletnimi 

223. člen 

Mladoletnika, za katerega ne skrbijo starši, postavi organ za varstvo družine 
pod skrbništvo. 

224. člen 

Skrbnik mladoletnika je dolžan enako kot starši skrbeti za mladoletnika, 
za njegovo osebnost, zlasti pa za njegovo zdravje, vzgojo, izobraževanje in 
usposobitev za samostojno življenje. 
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225. člen 

Mladoletnik pod skrbništvom, ki je že star 15 let, lahko sam opravlja 
svoje pravne posle, vendar pa je za veljavnost takih poslov potrebna odobritev 
njegovega skrbnika, za tiste posle, ki jih tudi skrbnik ne sme sam opravljati, 
pa odobritev organa za varstvo družine. 

Mladoletnik pod skrbništvom, ki je že star 15 let, lahko sam razpolaga 
s svojim dohodkom, pri tem pa je dolžan prispevati za svoje preživljanje, 
vzgojo in izobraževanje. 

226. člen 

Skrbnik sme samo z odobritvijo organa za varstvo družine: 
1. oddati mladoletnika v vzgojni zavod ali ga izročiti komu drugemu v 

vzgajanje, nego in oskrbo, 
2. vzeti mladoletnika iz šole ali spremeniti vrsto šolanja, 
3. odločati o izbiri poklica ali opravljanju poklica za mladoletnika, 
4. izvesti druge pomembnejše ukrepe glede mladoletnika, ki jih določa 

zakon. 
227. člen 

Skrbništvo nad mladoletnikom preneha, ko postane mladoletnik polnoleten, 
ko sklene zakonsko zvezo, ah ko ga kdo posvoji, ali če je postal roditelj in mu 
je z odločbo sodišča priznana popolna opravilna sposobnost. 

4. Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost 

228. člen 

Organ za varstvo družine postavi pod skrbništvo osebe, ki jim je po odločbi 
sodišča popolnoma ali delno odvzeta opravilna sposobnost. 

Sodišče mora takoj poslati pristojnemu organu za varstvo družine pravno^ 
močno odločbo, s katero je nekomu odvzeta opravilna sposobnost. 

229. člen 

Skrbnik osebe, ki ji je odvzeta opravilna sposobnost, mora zlasti skrbeti 
za njeno osebnost, upoštevati pri tem vzroke, zaradi katerih je bila tej osebi 
odvzeta opravilna sposobnost, in si prizadevati, da se ti vzroki odpravijo in 
da se varovanec usposobi za samostojno življenje. 

230. člen 

Skrbnik osebe, ki ji je popolnoma odvzeta opravilna sposobnost, ima dolž- 
nost in pravico skrbnika mladoletnika, ki še ni star 15 let. 

Skrbnik osebe, ki ji je delno odvzeta opravilna sposobnost, ima pravice in 
dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki je že star 15 let. Organ za varstvo družine 
pa lahko, kadar je to potrebno, določi, katere posle sme oseba, ki ji je bila 
delno odvzeta opravilna sposobnost, opravljati samostojno in brez odobritve. 

231. člen 

Sodišče, pri katerem se je začel postopek, da se nekomu odvzame opravilna 
sposobnost, mora to takoj sporočiti pristojnemu organu za varstvo družine. 
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Organ za varstvo družine postavi osebi, zoper katero se je začel postopek, če 
je to potrebno, začasnega skrbnika. Za to skrbništvo se uporabljajo določbe 
o skrbništvu nad mladoletniki, ki so že stari 15 let; organ za varstvo družine 
pa sme, če je to potrebno, raztegniti nanj določbe o skrbništvu nad mlado- 
letniki, ki še niso stari 15 let. 

Dolžnost začasnega skrbnika preneha, ko se postavi stalni skrbnik, ali ko 
postane pravnomočna odločba sodišča, da ni podlage za odvzem opravilne 
sposobnosti. 

232. člep 

Skrbništvo nad osebo, ki ji je odvzeta opravilna sposobnost, preneha, če 
ji sodišče z odločbo vrne opravilno sposobnost. 

5. Skrbništvo za posebne primere 

233. člen 

Organ za varstvo družine postavi skrbnika za posebne primere ali skrbnika 
za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi 
nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo 
za to premoženje skrbi, kakor tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno 
za varstvo pravic in koristi posameznika. 

234. člen 

V primerih iz prejšnjega člena sme postaviti skrbnika, ob pogojih, ki jih 
določa zakon, tudi organ, pred katerim teče postopek. Ta organ pa mora o tem 
takoj obvestiti pristojni organ za varstvo družine. Organ za varstvo družine 
ima nasproti takemu skrbniku iste pravice, kot nasproti skrbniku, ki ga je 
sam postavil. 

235. člen 

Poseben skrbnik se postavi mladoletniku, nad katerim izvršujejo starši 
roditeljske pravice, v primeru spora med njim in starši, za sklenitev določenih 
pravnih poslov med njimi, ter v drugih primerih, če so njihove koristi v 
navzkrižju. 

Varovancu se postavi poseben skrbnik v primeru spora med njim in skrb- 
nikom, za sklenitev pravnih poslov med njima, kot tudi v primerih, ko so 
njune koristi v navzkrižju. 

Ce se med mladoletniki, nad katerimi ima ista oseba roditeljske pravice, 
ali med osebami, ki imajo istega skrbnika, vodi spor ali sklene pravni posel, 
v katerem so si koristi mladoletnikov oziroma varovancev v navzkrižju, se vsa- 
kemu izmed njih postavi poseben skrbnik za vodenje spora, ali za sklenitev 
posla. 

Kadar starši, posvojitelji, skrbniki ali državni organi pri opravljanju dolž- 
nosti zvedo za kakšen primer iz tega člena, morajo to sporočiti organu za 
varstvo družine. 

236. člen 

Ce ni v mednarodni pogodbi drugače določeno, ukrene organ za varstvo 
družine v neodložljivih primerih, po določbah tega zakona, kar je potrebno 
za varstvo osebnosti, pravic in koristi tujega državljana, dokler organ njegove 
države ne ukrene, kar je treba. 
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237. člen 
Pri postavitvi skrbnika za poseben primer določi organ za varstvo družine 

ohseg skrbnikovih dolžnosti in pravic, upoštevajoč okoliščine vsakega posa- 
meznega primera. 

6. Postopek 

238. člen 
Postopek za postavitev pod skrbništvo in za postavitev skrbnika je nujen 

in se začne ter teče uradno. 
239. člen 

O tem, da je treba nekoga postaviti pod skrbništvo, ali da mu je potrebna 
kakšna oblika varstva, ki jo nudi organ za varstvo družine, so dolžni organ 
za varstvo družine obvestiti: 

1. matičar, upravni in drugi organi, kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo 
za tak primer, 

2. sorodniki, člani gospodinjstva in sosedje, 
3. organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in druge organizacije. 

240. člen 
Kadar organ za varstvo družine zve, da je nekoga treba postaviti pod 

skrbnišitvo, ukrene takoj vse potrebno za varstvo njegove osebnosti ter njegovih 
pravic in koristi ter začne postopek za postavitev pod skrbništvo 

241. člen 
Pri odločanju o obliki varstva, ki naj se nudi varovancu, mora organ za 

varstvo družine upoštevati predvsem potrebe in koristi varovanca in strokovne 
metode socialnega dela. 

242. člen 
Pri odločanju o postavitvi pod skrbništvo, pri imenovanju ali razrešitvi 

skrbnika, pri odločanju o obsegu skrbnikovih pravic in o pravicah ter koristih 
varovanca, postopa organ za varstvo družine po predpisih zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

V drugih primerih ravna organ za varstvo družine na najsmotrnejši način, 
ki je odvisen od narave skrbstvenih ukrepov, ki jih določa. 

243. člen 
Organ za varstvo družine sme spreminjati svoje prejšnje odločitve glede 

skrbništva, če je to v korist varovancu, in če s tem niso prizadete pravice drugih. 

244. člen 
Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva pri mladoletnih osebah 

in osebah, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost, se vpiše v rojstno matično 
knjigo. 

245. člen 
Ce ima varovanec nepremičnine, se postavitev pod skrbništvo in prenehanje 

skrbništva zaznamuje v zemljiški knjigi. 
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246. člen 

Izdatki za izvajanje skrbstvenih ukrepov v korist varovanca se krijejo: 
1. iz varovančevih dohodkov, 
2. iz sredstev, dobljenih od oseb, ki so dolžne varovanca preživljati, 
3. iz varovančevega premoženja, 
4. iz družbenih sredstev. 

VI. DEL — REJNIŠTVO 

1. Namen rejništva 

247. člen 

Namen rejništva je, da se z vzgojo, izobrazbo in s skrbjo za zdrav telesni 
in duševni razvoj otrok omogoči le-tem, da se razvijejo v koristne člane socia- 
listične družbene skupnosti. 

248. člen 

Družina, ki daje varstvo, je rejniška družina. 
Oseba v rejništvu je rejenec. 

249. člen 

Pod družbenim varstvom in nadzorstvom so otroci, ki jih odda v rejništvo 
organ za varstvo družine pa tudi otroci, ki jih starši sami oddajo v tujo družino. 

250. člen 

V času rejništva ne prenehajo pravice in dolžnosti staršev in skrbnikov, 
ki jih imajo ti po tem zakonu. 

2. Postopek 

251. člen 

O oddaji v rejništvo, o prenehanju rejništva ter o drugih zadevah po tem 
zakonu odloča organ za varstvo družine z odločbo po določbah zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

252. člen 

Po pravnomočnosti odločbe o oddaji otroka v rejništvo sklene organ za 
varstvo družine z rejnikom pogodbo o rejništvu. 

Pogodba se sklene pismeno. 
V pogodbi se določijo zlasti: čas trajanja rejništva, pravice in dolžnosti 

rejnika ter višina in način plačevanja rejnine. 

253. člen 

Po oddaji v rejništvo si mora pristojni organ za varstvo družine prizadevati, 
da se odpravijo vzroki, zaradi katerih je bil otrok oddan v rejništvo. 
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254. člen 

Organ za varstvo družine spremlja razvoj otrok v rejništvu in nadzoruje 
vzgojo in šolanje rejencev, kakor tudi izpolnjevanje drugih obveznosti iz rejniške 
pogodbe. Organ za varstvo družine po potrebi ukrepa, da se v vseh primerih 
in na najboljši način uresničuje namen rejništva. 

3. Rejništvo po odločbi organa za varstvo družine 

255. člen 

Organ za varstvo družine odda v rejništvo otroka, ki nima lastne družine, 
otroka, ki iz različnih vzrokov ne more živeti pri starših ah otroka, katerega 
telesni ah duševni razvoj je v okolju, v katerem živi, ogrožen. 

Organ za varstvo družine lahko ne glede na pogoje iz prvega odstavka tega 
člena odda v rejništvo otroka, ki mu je potrebno usposabljanje v skladu z obsto- 
ječimi predpisi (otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju). 

256. člen 

Organ za varstvo družine odda otroka v rejništvo s privoljenjem staršev 
oziroma roditelja, pri katerem otrok živi. Privoljenje staršev ni potrebno, če je 
bil otrok staršem odvzet. 

4. Oddaja -otroka v rejništvo po starših 

257. člen 

Starši, ki sami oddajo otroka v rejništvo in oseba, ki otroka sprejme, 
morajo najpozneje v enem mesecu obvestiti o tem pristojni organ za varstvo 
družine. 

Organ za varstvo družine, ki ugotovi tako obliko rejništva na svojem ob- 
močju, je dolžan obvestiti o tem pristojni organ za varstvo družine. 

258. člen 

Določba 254. člena tega zakona se primerno uporablja tudi glede otrok, 
ki jih oddajo starši sami v rejništvo. 

259. člen 

Ce je pri osebi, kateri so starši sami oddali otroka v rejništvo, ogrožen 
pravilen telesni in duševni razvoj otroka, ali če je mogoče utemeljeno sklepati, 
da v danem okolju ne bo dosežen namen rejništva, ukrene organ za varstvo 
družine, kar je potrebno za otrokovo korist. 

5. Rejnik 

260. člen 

Rejnik po tem zakonu je oseba, ki na podlagi pogodbe z organom za varstvo 
družine sprejme otroka v rejništvo. 
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261. člen 

Rejnik je lahko le oseba, pri kateri je glede na njene osebne lastnosti ter 
psihične in fizične sposobnosti pa tudi glede na okoliščine, v katerih živi, 
utemeljeno pričakovati, da bo rejniško dolžnost v redu opravljala. 

262. člen 
Ne more biti rejnik: 
1. oseba, ki so ji odvzete roditeljske pravice ali, ki sicer po zakonu ne bi 

mogla biti skrbnik, 
2. oseba, ki so njenemu zakoncu, s katerim živi skupaj, odvzete roditeljske 

pravice, oziroma katere zakonec, s katerim živi skupaj, po zakonu ne bi mogel 
biti skrbnik, 

3. oseba, pri kateri bi bil ogrožen telesni ah duševni razvoj rejenca, ali pa 
bi bilo ovirano njegovo šolanje. 

263. člen 

Rejnik mora biti praviloma najmanj 18 let starejši od otroka, ki ga sprejme 
v rejništvo. 

Rejnik, ki sprejme v rejništvo otroka, ob sklenitvi pogodbe o rejništvu, 
praviloma ne sme biti star več kot 60 let. 

264. člen 

Dolžnost rejnika, ki sprejme v rejništvo otroka, je zlasti: 
— rejenca pravilno negovati, vzgajati in mu dajati primerno nastanitev, 
— prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne potrebščine; 
— skrbeti za čustveno prilagoditev rejenca v rejnikovem domu in za ustrez- 

no ravnanje vseh članov rejnikovega doma z rejencem; 
— skrbeti za zdravje rejenca; 
— skrbeti, da rejenec redno obiskuje šolo ter da vestno in čimbolj uspešno 

izpolnjuje svoje šolske obveznosti; 
— skrbeti za rejenčev pravilen odnos do učenja in dela ter za privzgojitev 

delovnih navad; 
— skrbeti za vključitev rejenca v poklicno usposabljanje ali ustrezno za- 

poslitev. 
265. člen 

Pri izvrševanju svojih dolžnosti mora rejnik sodelovati zlasti s šolo in 
zdravstveno službo in si prizadevati za vsestranski in skladen razvoj rejenčeve 
osebnosti. 

Rejnik mora vsa važnejša vprašanja glede rejenčeve oskrbe in vzgoje 
urejati sporazumno s starši oziroma skrbnikom in s pristojnim organom za 
varstvo družine. 

266. člen 

Rejnik je dolžan obveščati organ za varstvo družine o vseh okoliščinah, ki 
so važne za otrokov razvoj, zilasti o njegovem zdravju, čustvenem življenju, 
vzgoji, šolanju in poklicnem usposabljanju. 
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267. člen 

Rejnik je dolžan upoštevati navodila organa za varstvo družine ter omogočiti 
izvrševanje nadzorstva nad svojim delom. 

268. člen 

Rejnik je dolžan dovoliti rejenčevim staršem obiske pri otroku na svojem 
domu ter omogočiti in pospeševati stike med rejenoem in starši, razen v prime- 
rih, ko organ za varstvo družine zaradi koristi otrokove vzgoje odredi drugače. 

6. Prenehanje rejništva 

269. člen 
Rejništvo preneha: 
1. s polnoletnostjo otroka, oziroma prej, če je rejenec usposobljen za samo- 

stojno življenje, 
2. če prenehajo vzroki, zaradi katerih je bila potrebna oddaja otroka v 

rejništvo. 

270. člen 
Rejniška pogodba preneha: 
1. če je prenehalo rejništvo, 
2. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, razen če se podaljša, 
3. z odpovedjo, 
4. z razvezo, 
5. s smrtjo rejnika ali rejenca. 

271. člen 

Rejniška pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom treh mesecev, če 
ni v pogodbi določen daljši odpovedni rok. 

Odpoved mora biti pismena ali dana ustno na zapisnik. 

272. člen 

Organ za varstvo družine z odločbo razveže rejniško pogodbo, če v rejniški 
družini nastopi kateri izmed primerov iz 262. člena tega zakona. 

Organ za varstvo družine lahko razveže rejniško pogodbo, če rejniška dru- 
žina v redu ne izpolnjuje svojih dolžnosti do otroka, ali če zahteva razvezo 
rejnik in se ugotovi, da ima za to važne razloge. 

273. člen 

Če se pogodba o rejništvu odpove ali razveže, ukrene organ za varstvo 
družine, kar je potrebno za nadaljnje varstvo otroka. 
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VII. DEL — KAZENSKE DOLOČBE 

274. člen 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki ne dajo točnih podat- 
kov o dohodkih tistega, ki je dolžan plačevati preživnino, se kaznujejo za 
prekršek z denarno kaznijo do 5000 din; odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 
do 1000 din. 

275. člen 

Starši, skrbnik oziroma rejnik, ki v nasprotju z določbami tega zakona ne 
priglasijo v predpisanem roku, da so oddali oziroma sprejeli otroka v rejništvo, 
se kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo do 500 din. 

VIII. DEL — PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

276. člen 

Zakonske zveze, sklenjene preden je začel veljati ta zakon, so veljavne, 
če so bile sklenjene v skladu s predpisi, ki so tedaj veljali. 

277. člen 

Določbe tega zakona o osebnih pravicah in dolžnostih zakoncev, o njihovih 
premoženjskih razmerjih in o prenehanju zakonske zveze veljajo z uveljavitvijo 
tega zakona tudi za prej sklenjene zakonske zveze, kakor tudi za spore med 
zakonci, ki so v postopku. 

278. člen 

Posvojitve, sklenjene po dosedanjih predpisih, se lahko na sporazumno 
zahtevo strank uskladijo z določbami tega zakona. 

279. člen 

Določbe tega zakona o razmerjih med starši in otroki o posvojitvi, skrb- 
ništvu ter rejništvu se uporabljajo tudi za zadeve, o katerih do uveljavitve tega 
zakona še ni bila izdana pravnomočna odločba. 

280. člen 

Roki, določeni s tem zakonom za izvajanje kake pravice, veljajo tudi za 
pravice, nastale poprej, če te še obstajajo. 

281. člen 

Ce so roki predpisani s tem zakonom za vložitev tožbe zaradi izpodbijanja 
očetovstva ali materinstva, niso iztekli po dosedanjih predpisih, se uporabljajo 
roki po tem zakonu. 

282. člen 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo je pooblaščen, da 
predpiše: 

— natančnejše določbe o delu organov za varstvo družine; 
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— način vodenja evidence in katere listine so potrebne v postopku za 
posvojitev; 

'— način vodenja evidence in dokumentacije o otrocih, ki so jih oddali 
v rejništvo organi za varstvo družine ali starši sami. 

283. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da predpiše: 
— natančnejše določbe o delu občinskih organov za notranje zadeve ob 

sklenitvi zakonske zveze ter 
— način vpisa posvojitve v matično knjigo. 

284. člen 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo predpiše v soglasju 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve natančnejša navodila za izvajanje 
drugega odstavka 115. in 138. člena tega zakona. 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo predpiše natančnejša navodila 
za izvajanje drugega odstavka 177. člena. 

285. člen 

V skladu s točko 17, 18, 19 in 20 14. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 51-287/71) prenehajo z dnem, ko začne veljati ta zakon, na območju SR 
Slovenije veljati: 

—• temeljni zakon o zakonski zvezi (Uradni list SFRJ, št. 28/65), razen do- 
ločbe 26. člena; 

— temeljni zakon o razmerju med starši in otroki (Uradni Ust FLRJ, 
št. 104/47, 11/51, 53/56, 4/57 in SFRJ, št. 10/65); 

— temeljni zakon o posvojitvi (Uradni list FLRJ, št. 30/47, 24/52 in SFRJ, 
št. 10/65); 

— temeljni zakon o skrbništvu (Uradni list SFRJ, št. 16/65), razen določbe 
29. člena. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati tudi: 
— zakon o rejništvu (Uradni list LRS, št. 34/60); 
— zakon o premoženjskih razmerjih med zakonci (Uradni list LRS, št. 

20/50); 
— zakon o določitvi skrbstvenega organa (Uradni list SRS, št. 40/66). 

286. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1975. 

OBRAZLOŽITEV 

Na osnovi ustavnih amandmajev je zakonsko reguliranje družinskih raz- 
merij v celoti prešlo v pristojnost socialističnih republik in pokrajin, izvzemši 
določbe 26. člena temeljnega zakona o zakonski zvezi ter določbe 29. člena 
temeljnega zakona o skrbništvu, ki sta ostali v pristojnosti federacije. Po 14. 
členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi 
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je določeno, da se do izdaje ustreznih republiških zakonov v SR Sloveniji tudi 
uporabljajo kot republiški zakoni: temeljni zakon o zakonski zvezi (Uradni 
list SFRJ, št. 28-486/65), temeljni zakon o razmerju med starši in otroki (Uradni 
list SFRJ, št. 10-156/65), temeljni zakon o posvojitvi (Uradni list SFRJ, št. 
10-157/65) ter temeljni zakon o skrbništvu (Uradni list SFRJ, št. 1-32/65), ki 
bodo usklađeni z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1973. 

Našteti zakoni so izšli v prvih letih po drugi svetovni vojni in so bili, 
z izjemo zakona o skrbništvu, ki je bil temeljiteje predelan leta 1965, doslej 
skoraj nespremenjeni, opravljene so bile le manj pomembne uskladitve z ustavo 
SFRJ leta 1963. 2e od leta 1955 pa je prisotno vprašanje, ali ne bi bilo potrebno 
temeljiteje revidirati te zakone in pripraviti zakonik o družini, ki bi lahko 
celoviteje zajel vse spremembe, ki so se v tem času izvršile v družbi in vplivale 
tudi na razvoj družinskih odnosov. To vprašanje je postalo posebno aktualno 
po spremembah ustave leta 1963. Leta 1968 je bila ustanovljena skupna komisija 
zvezne skupščine za kodifikacijo družinske zakonodaje, ki je nadaljevala delo 
prejšnjih komisij. Ta komisija je konec leta 1969 že pripravila predlog za 
izdajo zakonika o družini. Ker se je v predlogu kot eno pomembnih vprašanj 
pojavilo vprašanje, v kakšnem obsegu naj pravne odnose na družinskem pod- 
ročju oblikuje federacija v enotnem zveznem kodeksu in katera vprašanja naj 
posebej obravnavajo republike v svoji pristojnosti, so bile v nekaterih republi- 
kah ustanovljene posebne strokovne komisije, ki naj bi pripravile mnenja 
o teh vprašanjih in dale zvezni komisiji predloge o določbah zakonika, ki bi 
bih sprejemljivi za posamezno republiko. Taka strokovna komisija je bila 
ustanovljena tudi pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo 
v SR Sloveniji. 

Ker pa se je še pred sprejetjem predloga za izdajo zakonika o družini 
pričela razprava o spremembah zvezne in republiških ustav in s tem v zvezi 
novo vrednotenje zakonodajnih funkcij in vloge republik, je bilo delo zvezne 
komisije prekinjeno. Amandmaji k zvezni ustavi leta 1971 so predvideli, da 
republike v bodoče prevzamejo normativno vlogo tudi na področju zakonodaje 
o družini. Pri tem se ob uveljavitvi ustavnih amandmajev podaljša veljavnost 
zveznih zakonov do roka, v katerem naj bi republike izdale svoje predpise. 
V SR Sloveniji je bila za pripravo predlogov teh predpisov pooblaščena stro- 
kovna komisija, imenovana leta 1970. 

Prvo vprašanje, ki si ga je strokovna komisija zastavila, ko je prejela nalogo, 
da pripravi predloge za nove predpise, je bilo, ali izdati samo nadomestne pred- 
pise za zvezne temeljne zakone ali obenem novelirati tudi republiške predpise, 
ki so kot dopolnitev zveznih predpisov veljali hkrati z njimi. Z republiškimi 
predpisi so bih na tem področju urejeni nekateri specifični problemi, ki so bih 
značilni samo za posamezno republiko. V SR Sloveniji so to: zakon o priznanju 
veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih pred 9. majem 1946 (pred uveljavitvijo 
temeljnega zakona o zakonski zvezi), ki se jim je po prejšnjih predpisih opore- 
kala veljavnost (Uradni list LRS, št. 16-90/49), zakon o premoženjskih razmerjih 
med zakonci (Uradni list LRS, št. 20-106/50), zakon o določitvi Skrbstvenega 
organa (Uradni list SRS, št. 40-193/66), zakon, o rejništvu (Uradni list LRS, 
št. 34-204/60); deloma pa posegajo na področje družinskih razmerij tudi zakon 
o osebnem imenu (Uradni list SFRJ, št. 8-98/65), zakon o matičnih knjigah 
(Urani list SFRJ, št. 8-98/65) pa tudi zakon o dedovanju (Uradni list SFRJ, 
št. 42/65). 
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Komisija je sklenila, da bo obravnavala področje družinskih odnosov kot 
celoto in torej pripravila predlog za spremembe tako zveznih kot republiških 
zakonov, tiste zakone, ki niso povezani le z družino (zakon o osebnem imenu, 
zakon o matičnih knjigah, zakon o dedovanju), pa bo pri svojem delu le upošte- 
vala oziroma dala predloge za ustrezne določbe teh zakonov, kolikor le-ti pose- 
gajo na družinsko področje. 

Druga dilema, ki se je zastavila komisiji, je bilo vprašanje, ali pripraviti 
predlog za posamezne zakone ali enoten predpis, ki bi zajel celotno področje. 
Komisija se je odločila za pripravo enotnega predpisa, ker je bila mnenja, 
da bo tak predpis bolje poudaril dejstvo, da gre za eno pravno področje; 
z aspekta je enoten predpis mnogo bolj praktičen, pa tudi idejno je lahko 
enotnejši. 

Tretja dilema je bilo vprašanje naziva (takega predpisa in s tem povezano 
vprašanje, kaj naj zakon ureja: ali samo odnose znotraj družine (med člani 
družine) ali tudi razmerja med družino in družbo. Ta dilema je bila vseskozi 
prisotna že ob pripravi predloga zvezne skupščine za zakonik o družini in je 
ob zaključku dela zvezne komisije ostala nerešena. Komisija je sprejela stališče, 
naj bi zakon urejal predvsem odnose med člani družine in naj bi se skladno 
s to vsebino imenoval »zakon o družinskih razmerjih«. Razmerja med družino 
in družbo naj bi zakon samo načelno nakazoval v nekaterih uvodnih določbah. 
Razlogov za tako odločitev je več. Predvsem je bila komisija mnenja, da bi za- 
kon, ki bi imel pretenzije zajeti tudi odnose družina : družba, razen če ne bi 
ostal popolnoma na ravni načel, kar ni smiselno, moral zajemati izredno široko 
področje, ki je danes že urejeno ali se ureja s posebnimi predpisi. Predvsem 
bi po tej koncepciji morali zajeti družbeni odnos in skrb za vzgojo in varstvo 
otrok, materialno pomoč družinam, ki same nimajo zadostnih sredstev za 
vzrejo otrok, razne oblike socialnega varstva družine itd., skratka celovito 
področje tistega dela socialne politike, ki obsega družino in otroke. To pa je 
ne samo ogromna naloga, ki ji trenutno nismo kos, ampak je tudi vprašljivo, 
če ne bi unificiranje teh predpisov, v času ko so vsepovsod žive in prisotne 
tendence po boljšem urejanju teh vprašanj, ki naj bi se realiziralo v samouprav- 
nem in družbenem dogovarjanju delovnih ljudi, ki so združeni po eni strani 
kot proizvajalci v organizacijah združenega dela in po drugi strani kot porabniki 
in upravljalci teh sredstev, prej zaviralo-, kot razvijalo ta prizadevanja. Zato 
je komisija menila, naj zakon o družinskih razmerjih tudi v bodoče ostane 
pri »klasičnem« obsegu, naj1 pa nakaže nujnost, da se v vseh družbenih doku- 
mentih, ki kakorkoli zadevajo družino, upoštevajo idejno-politična izhodišča 
za pripravo zakonodaje o družini, ki jih je že izdelala komisija in so bila že 
predložena v razpravo (Centralnemu komiteju zveze komunistov Slovenije, 
republiški konferenci SZDL ter izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije). 

Upoštevaje ta stališča je komisija pripravila teze za zakon o družinskih 
razmerjih. Pri pripravi tez je upoštevala vse doslej opravljeno delo, predvsem 
večinska mnenja iz SR Slovenije, izražena v odgovorih na anketo o vprašanjih 
s področja družinske zakonodaje, ki jo je izvedla leta 1968 komisija zveznega 
izvršnega sveta. 

Na vprašanje so odgovorili številni družbeni organi in organizacije: repu- 
bliška vrhovna sodišča, javna tožilstva, republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo, združenja pravnikov, sindikati, konference za družbeno aktivnost 
žensk, zveza mladine, odvetniška zbornica, društva socialnih delavcev, občinske 
službe socialnega varstva, pravne fakultete itd. 
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Komisija je upoštevala tudi mnenja, ki so se oblikovala ob razpravi o pred- 
logu za izdajo zakonika o družini, ki ga je predložila v razpravo bivša zvezna 
komisija za kodifikacijo družinske zakonodaje, kakor tudi mnenja socialnih 
služb, sodišč, strokovnih in družbenih organizacij. Upoštevala je tudi rezultate 
sodne prakse, ki so v nekaterih vprašanjih celo že prešli določbe veljavnih 
zakonov ter rezultate dela socialnih služb, ki so dali mnoge koristne pobude 
za bolj življenjsko urejanje nekaterih vprašanj s tega področja. Komisija se je 
pri svojem delu ravnala po večkrat izraženem mnenju, naj bi predvsem upo- 
števali dejstva, ki jih je pokazalo življenje; to je, naj ne bi spreminjali tistih 
določb, ki so se doslej izkazale kot učinkovite in pozitivne. Zato zakon pred- 
stavlja prej1 korekcijo bivših zakonov kot popolno novost. O vprišanjih, o kate- 
rih ni bilo enotnega mnenja, se komisija ni želela sama odločati in je zato 
predložila v takih primerih variantne rešitve. Končno moramo pripomniti še, da 
je komisija pri svojem delu poskusila upoštevati tudi osnutke zakonov s tega 
področja, ki jih je kot delovni material prejela iz nekaterih drugih republik, 
da pa kljub načelnemu stališču, naj bi se zakonodaja o družini prek medrepu- 
bliškega dogovarjanja uskladila, kolikor je mogoče, tega ni mogla vedno upo- 
števati, ker so rešitve, ki so jih predvidele posamezne republike, včasih povsem 
nasprotne. Usklajevanje pa je zaradi dejstva, da so nekatere republike že izdale 
svoje zakone, postalo nemogoče. 

Komisija za sistem in zakonodajo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
je bila mnenja, da se na osnovi predloženih tez za zakon o- družinskih razmerjih 
lahko pripravi osnutek zakona, ki predstavlja osnovo za širšo javno razpravo, 
v kateri naj bi tako strokovni organi in institucije kot občani imeli možnost 
izraziti svoja mnenja do določb te zakonodaje. 

Šele na osnovi take razprave bi bilo mogoče izdelati predlog zakona. 

Osnutek zakona o družinskih razmerjih izhaja iz načela, da je družbena 
skupnost predvsem zainteresirana za zdrav razvoj otrok, zato mora tudi pravno 
urejanje družinskih razmerij ščititi predvsem interese otroka. Ker je zakonska 
zveza v naših razmerah še vedno najobičajnejši temelj, na katerem se zasnuje 
družina — družina pa je po našem mnenju vsaka skupnost, v kateri so otroci — 
družba predpisuje pogoje za sklenitev zakonske zveze, razmerja med zakonci 
v zakonski zvezi ter pogoje za prenehanje oziroma razvezo zakonske zveze. 

Otroci so v svojih pravicah in dolžnostih do staršev in do sorodnikov popol- 
noma izenačeni, ne glede na to ali so rojeni v zakonski zvezi ali izven nje, 
prav tako imajo starši in sorodniki enake dolžnosti in pravice do vseh otrok. 
V skladu s tem načelom se bo moral spremeniti tudi zakon o dedovanju. 

Osnutek zakona o družinskih razmerjih predvideva tudi popolno izenačitev 
posvojenih otrok z lastnimi otroki, tudi do posvojiteljevih sorodnikov, kadar 
gre za popolno posvojitev. 

Pooblaščeni družbeni organi imajo pravico in dolžnost posegati v družinska 
razmerja, kadar je treba zaščititi interese otrok. Namesto sedanjih skrbstvenih 
organov predvideva osnutek nove organe za varstvo družine, katerih naloge so 
varstvo in pomoč družini ter izvajanje ukrepov, za katere jih pooblašča zakon 
o družinskih razmerjih in drugi predpisi. 

V osnutku zakona o družinskih razmerjih so predvideli tudi urejanje rej- 
ništva kot posebne oblike družinskega varstva otrok. 
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I. DEL — UVODNE DOLOČBE 

1. Splošna načela 

V splošnih načelih uvodnih določb so obdelana nekatera načelna izhodišča 
zakona o družinskih razmerjih. V tem poglavju so zbrane nekatere določbe, 
ki so jih prej vsebovale uvodne določbe pri posameznih zakonih; ker bo celotno 
področje urejal enoten zakon, so te določbe skupne. Pomenijo naj načela, ki jih 
zakon kasneje v posameznih delih razčlenjuje. Prve štiri določbe so novost v 
primeru s sedanjimi predpisi in poudarjajo predvsem družbeno vlogo družine, 
iz katere je izpeljana pravica in dolžnost družbe za intervencijo pri urejanju 
medsebojnih razmerij med člani družine. V 4. členu je regulirano stališče družbe 
do zakonske skupnosti na eni strani ter izvenzakonske skupnosti na drugi 
strani; to zadnjo ščiti zakon le izjemoma, ker predstavlja zakonska zveza običa- 
jen temelj za zasnovanje družine in je kot pravna ustanova pod posebnim 
družbenim varstvom; izvenzakonsko skupnost pa ščiti zakon samo takrat, kadar 
je treba zaščititi enega partnerja pred izkoriščanjem drugega. 

Člena 5 in 6 načelno urejata medsebojna razmerja med starši in otroki. 
Starši imajo pravico in dolžnost, da skrbijo za osebo, pravice in koristi svojih 
mladoletnih otrok, kar sestavlja roditeljsko pravico, ki jo imata skupno oče in 
mati. Novost v primerjavi s sedanjimi predpisi je, da se s tem zakonom popol- 
noma izenačujejo otroci, rojeni izven zakonske zveze, z otroki, rojenimi v za- 
konski zvezi. Po sedanji zakonodaji so bili nezakonski otroci izenačeni z zakon- 
skimi samo v odnosu do staršev, ne pa do očetovih sorodnikov, če je bilo oče- 
tovstvo ugotovljeno s sodno odločbo. Z novo določbo je uvedena popolna izena- 
čitev. Neenakost je vplivala predvsem na pravico do dedovanja; skladno z 
določbo zakona o družinskih razmerjih se predvideva popolna izenačitev vseh 
otrok tudi glede dednega prava. 

Načelna določba o tem, da družbena skupnost daje varstvo mladoletnim 
otrokom vselej, kadar to zahtevajo njihove koristi, je povzeta iz dosedanjega 
zakona in ustavnega določila. 

Druga pomembnejša novost tega zakona se uvaja z določbami o posvojitvi. 
Predvideni sta v bodoče dve obliki posvojitve: popolna in nepopolna. Nepopolna 
posvojitev, kot jo je določal že sedanji zakon, popolna posvojitev pa je nova 
oblika posvojitve, s katero se posvojenec povsem izenači z lastnim otrokom 
posvojitelja. 

Načelni določbi o skrbništvu in rejništvu dejansko prevzema tudi osnutek 
zakona. 

2. Organ za varstvo družine 

S tem zakonom se uvajajo namesto sedanjih skrbstvenih organov novi 
organi za varstvo družine, s širšimi nalogami, kot jih imajo skrbstveni organi. 
Praksa je pokazala, da dejansko socialne službe, ki opravljajo naloge skrbstvenih 
organov, že opravljajo naloge, ki so prerasle zakonski okvir, kar je narekovalo 
oblikovanje novih organov. Sam naziv je še stvar razprave. V obširni javni 
razpravi, ki je sledila bivšemu zveznemu predlogu za izdajo zakonika o družini, 
je bil predložen ta naziv. Mnenja smo, da ta naziv najbolje izraža vsebino, 
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ki jo želimo dati temu organu. Vlogo organa za varstvo družine naj bi opravljale 
službe skupnosti socialnega varstva, s čimer odpade potreba po posebnem 
zakonu o določitvi skrbstvenega organa. 

Organ za varstvo družine je od družbe pooblaščena služba, ki ima pravico in 
dolžnost posegati v družinske odnose, da zaščiti koristi in pravice mladoletnih 
otrok ter drugih oseb, ki potrebujejo varstvo. Pri svojem delu sodeluje s krajev- 
nimi skupnostmi, organizacijami združenega dela, družbenopolitičnimi in drugi- 
mi organizacijami ter društvi, kakor tudi s pravosodnimi in drugimi organi ter 
strokovnimi službami. 

Pritožbe in ugovore zoper delo organa za varstvo družine rešuje na drugi 
stopnji služba zveze skupnosti socialnega varstva. 

Organ za varstvo družine je tudi pooblaščen za izvajanje ukrepov, za 
katere ga pooblaščajo drugi predpisi, npr. kazenski zakonik. 

Pravice in dolžnosti organa za varstvo družine so podrobneje urejene v posa- 
meznih določbah zakona. 

II. DEL — ZAKONSKA ZVEZA 

1. Uvodne določbe 

V uvodnih določbah je dana formulacija zakonske zveze kot življenjske 
skupnosti moža in žene, urejene z zakonom. Zakonska zveza naj predstavlja na 
enakopravnosti temelječo čustveno povezanost med obema zakoncema. Ustrezni 
določbi sta v sedanjem zakonu v poglavju pravice in dolžnosti zakoncev. Sodili 
smo, da ne gre toliko za pravice, kot za načelo. 

2. Pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze 

V tem poglavju ni nobenih bistvenih sprememb, razen v vrstnem redu 
posameznih določb. 

Bilo je več razprav o ustreznosti predpisane starostne meje za sklenitev 
zakonske zveze, vendar je prevladovalo mnenje, da sedanja ureditev ustreza. 
Zakonsko zvezo lahko sklene le polnoletna oseba, sodišče pa lahko dovoli skle- 
nitev zakonske zveze tudi mlajši osebi, če so za to utemeljeni razlogi. 

Določba, da zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki je težje duševno 
prizadeta ali nerazsodna, je samo jezikovno posodobljena. 

Glede sklepanja zakonskih zvez med sorodniki je ureditev enaka kot 
doslej. Sorodstvo po svaštvu pa je predvideno le kot variantna rešitev, ker 
nekateri menijo, da bi ta zadržek lahko odpadel. 

Enako kot doslej bi sodišče lahko dovolilo zakonsko zvezo kljub nekaterim 
zakonskim zadržkom. Zadržki, ki jih sodišče lahko spregleda, so isti kot doslej, 
s tem, da je glede na varianto predvidena tudi variantna rešitev glede tega. 
Novost predstavlja le določba, da mora sodišče pred spregledom zadržka dobiti 
mnenje pristojnega organa za varstvo družine. 

50 
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3. Oblike sklenitve zakonske zveze 

V tem poglavju zakona je posebej urejena oblika sklenitve zakonske zveze. 
Novost predstavlja določba, po kateri prijava za sklenitev zakonske zveze ne 
bi bila več vezana na občino, kjer imata osebi, ki nameravata skleniti zakonsko 
zvezo, stalno prebivališče, ampak bi se lahko poročila v katerikoli občini. Tako 
rešitev podpira tudi republiški sekretariat za notranje zadeve, ker meni, da je 
sedanje določilo pretogo in nesmiselno. Skladno s tem je spremenjena določba 
glede organa, pred katerim se sklepa zakonska zveza. Pri sklenitvi zakonske 
zveze naj bi enako kot doslej sodeloval predsednik občinske skupščine ali 
posebej določeni odbornik ter matičar. Sklenitvi zakonske zveze je dan večji 
pomen z določilom, da se zakonska zveza sklepa javno in slovesno ; izjeme glede 
mesta sklenitve zakonske zveze bi bile možne enako kot doslej. 

Člen 31 predvideva v drugem odstavku spremembo, da je priča pri sklepanju 
zakonske zveze lahko vsaka oseba, ki ima poslovno sposobnost, ne pa kot doslej, 
vsaka polnoletna oseba. 

Sprememba je predvidena tudi glede sklepanja zakonske zveze po poobla- 
ščencu, in sicer glede pristojnosti občine, ki izda tako pooblastilo. V osnutku 
zakona je določeno, da poslej da dovoljenje za sklenitev zakonske zveze po 
pooblaščencu organ občine, v kateri se sklepa zakonska zveza, ne pa organ 
občine, pristojne po prebivališču, kot doslej. Vse predložene spremembe pome- 
nijo samo zmanjšanje formalizma pri sklepanju zakonskih zvez. 

Glede ostalih določb o sklepanju zakonske zveze ni nobenih sprememb. 

4. Neveljavnost zakonske zveze 

Zakonska zveza je neveljavna, enako kot doslej, če niso bili izpolnjeni 
pogoji, ki se zahtevajo za sklenitev zakonske zveze, razen če gre za nebistvene 
kršitve postopka pri sklepanju zakonske zveze. Vsebinskih novosti v tem delu 
ni, odpadlo je le prejšnje razlikovanje med neobstoječimi in neveljavnimi 
zakonskimi zvezami, ki je že tako imelo samo teoretični pomen. Enako kot 
doslej se z razveljavitvijo zakonske zveze razmerja med starši in otroki, roje- 
nimi v tej zvezi, ter premoženjska in druga razmerja med bivšimi zakonci ure- 
dijo kot v primeru razveze zakonske zveze. 

5. Pravice in dolžnosti zakoncev 

Ta določila so v sedanjem zakonu zbrana v prvem poglavju, vendar je 
bolj logično, da zakon sledi dejanskemu zaporedju stvari. Vsebinsko v tem 
poglavju ni novosti, razen glede določil o premoženjskih razmerjih med zakonci, 
ki so obdelana v samostojnem poglavju. Konstrukcija zakona naj bi kazala, 
da gre pri zakonski zvezi predvsem za življenjsko, ne pa za premoženjsko 
skupnost. Ker ta zakon ureja tudi vsebino bivšega posebnega zakona o premo- 
ženjskih razmerjih med zakonci, so te določbe v celoti obdelane v poglavju 6. 

6. Premoženjska razmerja med zakonci 

Medtem ko je dosedanji zakon le načelno urejal premoženjska razmerja 
med zakonci, ker smo imeli poseben zakon o premoženjskih razmerjih, osnutek 
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predvideva celotno urejanje tega vprašanja. V glavnem osnutek povzema do- 
sedanjo zakonsko ureditev. Predvideno je, enako kot doslej, da imata zakonca 
lahko skupno in vsak svoje posebno premoženje. Enako kot doslej je urejeno 
vprašanje upravljanja skupnega premoženja. 

Novost predstavlja 71. člen, ki govori o izvenzakonskih skupnostih. Določe- 
no je namreč, da se za izvenzakonske skupnosti urejajo premoženjska razmerja 
in preživljanje anologno kot pri razvezi zakonske zveze. Treba pa bi bilo 
v tej zvezi zlasti spremeniti tudi predpise o pokojninskem zavarovanju. 

7. Prenehanje zakonske zveze 

Sedmo poglavje osnutka zakona ureja prenehanje zakonske zveze, kjer je 
predvsem pomembna ureditev razveze zakonske zveze. 

Novost predstavlja možnost razveze na podlagi sporazuma zakoncev. Taka 
razveza bi bila možna v primeru, kadar zakonca nimata skupnih otrok, ki bi 
jih morala preživljati in če sta oba sposobna za delo oziroma imata sredstva 
za življenje. 

Razveza na podlagi sporazuma pa bi bila možna tudi v primeru, če se 
zakonca dogovorita in poskrbita za varstvo in vzgojo svojih skupnih otrok in 
uredita tudi vse druge medsebojne obveznosti in razmerja, kot so premoženje, 
stanovanje, preživljanje itd. Sodišče pa mora, preden tako zvezo razveže, ugo- 
toviti, ali je sporazum zakoncev primeren in koristen za otroke in dobiti o tem 
tudi mnenje organa za varstvo družine. 

Drugi način razveze bi predstavljala razveza zakonske zveze po 75. členu. 
Tu gre za razvezo, kadar se o tem zakonca ne sporazumeta pač pa eden ali 
drugi dokaže, da je zaradi različnih razlogov skupno življenje postalo neznosno 
in torej nadaljevanje zakonske zveze ni več smiselno. Taki razlogi so'našteti 
samo primeroma, in sicer: neskladnost nravi, trajni nesporazumi, sovraštvo, 
nezvestoba, hude žalitve, nečastno življenje, obsodba zaradi kaznivega dejanja 
itd. V takih primerih sme vsak zakonec zahtevati razvezo. 

Poleg naštetih razlogov (torej relativnih, kjer je treba dokazati posledico, 
to je oma janje zakonskega razmerja) pa bi lahko zahteval razveza tudi zakonec, 
če je drugi zakonec izginil in o njem ni glasu 2 leti, če je neozdravljivo dušev- 
no bolan ali če ga je drugi zakonec brez upravičenega razloga zapustil in je že 
preteklo več kot šest mesecev. Ti razlogi bi predstavljali absolutne razvezne 
razloge. 

V razpravi so bili dani tudi predlogi, naj bi poseben razvezni razlog pred- 
stavljalo tudi dejstvo, da zakonca živita že dalj časa ločeno in je nemogoče 
vzpostaviti skupno življenje (to bi torej predstavljalo nov, poseben razvezni 
razlog). V tem primeru bi lahko zahteval razvezo tudi »krivi« zakonec. Ce bi 
obveljal ta predlog, naj bi se na zahtevo »nekrivega« zakonca, lahko v sodbi, 
s katero se razveže zakonska zveza, ugotovilo, da je zakonska zveza razvezana 
izključno po »krivdi« drugega zakonca. 

Drugi predlog je bil v tem, naj bi zakon uvajal več absolutnih razlogov 
za razvezo. Posebni absolutni razvezni razlogi, pri katerih ne bi bilo treba 
posebej dokazovati omajanosti zakonskega razmerja, naj bi bih: nezvestoba, 
streženje po življenju, obsodba zaradi kaznivega dejanja zoper koristi ljudstva 
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in države ali kako drugo nečastno dejanje ali obsodba na kazen odvzema pro- 
stosti, daljša od treh let. 

Vsi ti predlogi predstavljajo določene spremembe v primerjavi z določbami 
sedanjega zakona. V dosedanjih javnih razpravah je bilo prav glede tega vpra- 
šanja največ diskusij. V glavnem so se diskusije grupirale okrog dveh rešitev: 
po prvi naj bi pri razvezi sodišče predvsem ugotavljalo, kako je poskrbljeno 
za varstvo in vzgojo otrok, ne bi pa ugotavljalo krivde za razvezo. V skla- 
du z osnovnim izhodiščem zakona, da je družba zainteresirana predvsem za 
varstvo in vzgojo otrok, je ugotavljanje vzrokov za razvezo, to je krivde, 
dejansko drugotnega pomena. Gledano s psihološkega vidika je o krivdi pri 
intimnih medčloveških razmerjih sploh težko govoriti. Po drugem mnenju pa 
naj bi ugotovljene krivde pri razvezi ostalo in naj krivi zakonec tudi ne bi imel 
pravice zahtevati razveze. To stališče je utemeljeno s tem, da družba ščiti 
zakonsko zvezo kot poseben pravni odnos in zato ne more ščititi tistega, ki je 
kršil norme. 

Osnutek zakona je, upoštevajoč osnovno izhodišče tega zakona, namreč 
naj družba zaščiti predvsem interese otrok, sprejel prvo stališče. 

V razpravah se je večkrat pojavila zahteva, da je treba spravne poskuse 
zakoncev pred razvezo napraviti učinkovitejše. Po dosedanji praksi so namreč 
spravni poskusi bili gola formalnost. Zato je v osnutku narejen poskus boljše 
pravne ureditve spravnih poskusov. Udeležba obeh zakoncev na spravnem 
poskusu naj bi bila obvezna. Ce se ga zakonca ne bi udeležila, se šteje, da je 
predlog za sporazumno razvezo umaknjen, prav tako tudi tožba, če ne pride 
tožnik. Ce bi sodišče ugotovilo, da bi bilo to koristno, pa bi lahko zakonca 
napotilo v ustrezno strokovno institucijo (posvetovalnica) ali k organu za 
varstvo družine ter tudi na ta način skušalo pomiriti sprta zakonca. Ta določba 
pa bo dobila svoj pravi pomen šele, ko bomo imeli strokovne institucije, ki 
bi kvalificirano lahko opravljale svetovanje zakoncem. Določeno je tudi, da na 
spravnem poskusu ne morejo sodelovati pooblaščenci zakoncev niti sodniki 
porotniki. Spravni poskus naj bi bil torej resnično osebni pogovor med zakon- 
cema pred sodnikom. 

Poudarjeno je tudi, da je sodnik, ki opravi spravni poskus, izrecno dolžan 
opozoriti sprta zakonca na vse posledice razveze zakonske zveze, tako za njiju 
kot za njune otroke (premoženje, preživljanje, stanovanje itd.). S pravnim 
poskusom bi na nek način prisilili zakonca, ki se razvezujeta, da pred razvezo 
uredita svoja medsebona razmerja, ker je praksa pokazala, da se v sedanjem 
sistemu vrsta perečih problemov rešuje šele po razvezi, pri tem pa so pogosto 
najbolj ogroženi otroci. V ostalem veljajo določbe zakona o pravdnem postopku. 

8. Razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze 

V tem poglavju so posebej zbrane določbe o razmerjih staršev do otrok 
po razvezi; sedanji zakon teh določb ni imel zbranih v posebnem poglavju. Na 
ta način je bolj poudarjeno, da imajo starši tudi po razvezi enake dolžnosti 
in pravice do svojih otrok. Poudarjena je vloga organa za varstvo družine, ki 
mora dati svoje mnenje o dodelitvi otrok. V sodbi, s katero se razveže zakonska 
zveza, mora biti navedeno, kateremu izmed zakoncev se dodelijo otroci in tudi 
višina prispevka drugega zakonca za vzdrževanje otrok — enako kot doslej. 
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9. Razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi 

Razmerja medi razvezanima zakoncema so urejena približno enako kot 
so doslej, čeprav doslej to vprašanje ni bilo urejeno v posebnem poglavju. Ce 
bi pri razvezi ugotavljanje krivde odpadlo, bi se moralo ob določanju preživ- 
nine zakoncu upoštevati tako imenovano načelo »-socialne pravičnosti« — so- 
dišče bi upoštevalo le dejanske potrebe in možnosti drugega zakonca. Da 
ne bi prišlo do kakih kričečih primerov, pa je dodana določba, da sodišče 
upošteva razloge, zaradi katerih je bila zakonska zveza razvezana. 

Novost je tudi določba, da zakonec, ki ni prišel na spravni poskus, ne bi 
imel pravice zahtevati, da se mu preživnina določi v razvezni sodbi, lahko pa 
bi to zahteval kasneje, najkasneje v roku 2 let po razvezi. Po mnenju sekreta- 
riata za zakonodajo izvršnega sveta naj bi ta določba odpadla, ker je to ne- 
ustrezna sankcija; zato je ta odstavek predlagan kot varianta. 

Nova je tudi določba, da se sme preživnina zahtevati in priznati tudi le za 
določen čas, dokler si razvezani zakonec ne uredi razmer (npr. da si prej ne- 
zaposlena žena poišče zaposlitev itd.). 

Novost predstavlja tudi 86. člen, po katerem bi smel zakonec, ki je zaradi 
razveze zakonske zveze utrpel posebno škodo, zahtevati od drugega zakonca, da 
mu izplača primerno odškodnino. Taka določba bi prišla v poštev zlasti, kadar 
gre za zakonca, ki imata po razvezi zelo različen socialno-ekonomski status. 
Glede na omiljene razloge za razvezo zakonske zveze je ta določba pomembna, 
saj je na ta način zaščiten tisti zakonec, ki ga razveza najbolj prizadene. 

III. DEL — RAZMERJA MED STARŠI IN OTROKI 

Tudi v tem delu je nekoliko menjan vrstni red poglavij; nekatere načelne 
določbe, ki so bile doslej zbrane v splošnem delu, so sedaj v uvodnem delu za- 
kona, druge pa so prenesene v ustrezna poglavja. Poglavja zakona si sledijo 
tako, da so najprej obdelana načela glede ugotavljanja očetovstva in materin- 
stva, potem pravice in dolžnosti staršev ter pravice in dolžnosti organa za 
varstvo družine, nato kot poseben del poglavja o dolžnosti preživljanja. 

1. Ugotavljanje očetovstva in materinstva 

V 88. in 89. členu so povzete sedanje določbe o očetovstvu otroka, ki je 
rojen v zakonski zvezi staršev. Določbe o »pozakonitvi« otroka so glede na 
popolno izenačitev otrok odpadle. 

V členih 90 do 97 so zbrane določbe o ugotovitvi očetovstva za otroka, ro- 
jenega izven zakonske zveze. Novost je, da o<če lahko prizna obroka za svojega 
tudi pred organom za varstvo družine; temu organu je naložena naloga, da 
po obvestilu matičarja o rojstvu otroka pokliče mater, ki da pred tem organom 
izjavo, kdo je oče otroka, nato le-tega organ za varstvo družine pokliče, da se 
izjavi o očetovstvu. Na ta način naj bi materam olajšali postopek za ugotovitev 
očetovstva. Če označeni ne prizna očetovstva, lahko mati vloži tožbo za ugoto- 
vitev očetovstva. Tako tožbo lahko v imenu mladoletnega otroka vloži le mati, 
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dokler izvršuje roditeljsko pravico, če pa matere ni oziroma če nima roditeljske 
pravice, vloži tožbo otrokov skrbnik s privoljenjem organa za varstvo družine. 
Tožbo za ugotovitev očetovstva lahko vloži tudi otrok, ko postane polnoleten, 
in sicer brez omejitve, kot je veljalo doslej, namreč pet let po doseženi polno- 
letnosti. Menimo, da ni nobenega razloga, da bi otroku, rojenemu izven zakon- 
ske zveze, omejevali pravioo do ugotovitve očetovstva s kakršnimkoli rokom. 
Tožbo pa je možno vložiti tudi po smrti domnevnega očeta, vendar jo je do- 
pustno vložiti le v roku 1 leta po smrti. 

V zvezi s sodnim ugotavljanjem očetovstva je bilo veliko predlogov, naj bi 
pravico tožbe za ugotavljanje očetovstva dali tudi organu za varstvo družine. 
Ta predlog je izhajal iz ugotovitve, da veliko mater sploh ne vlaga tožb za 
ugotovitev očetovstva; to pa ni v interesu otroka. Predlagano je bilo, naj bi 
organ za varstvo družine, kadar mati noče vložiti tožbe za ugotovitev očetovstva, 
sam, imel pravico vložiti tožbe za ugotovitev očetovstva in prav tako pravico 
vlagati tožbe za uveljavitev preživljanja. Ta predlog je utemeljen tudi z dej- 
stvom, da podobno ureditev poznajo nekatere skandinavske dežele, ki so znane 
po svoji napredni socialni zakonodaji. Prevladalo je stališče, da bi taka ureditev 
pomenila prehudo poseganje v svobodo človeka; po drugi strani pa je verjetno 
tudi res, da je ugotavljanje očetovstva brez materinega sodelovanja nemogoče. 
Vendar bi bila stališča zaščite otrokovega interesa taka rešitev doslednejša. 

Novo v tem poglavju je tudi določilo, da lahko prizna očetovstvo tudi oseba, 
mlajša od 18 let, če je razsodna in če je stara najmanj 15 let; ta določba je v 
skladu s kasnejšo določbo, da pridobi mladoletnik s 15. letom starosti pravico, 
da sam sklepa svoje pravne posle. 

Prav tako je zaradi popolnosti zakona dodano določilo, da priznanja očetov- 
stva ni mogoče preklicati, ampak lahko prizadeti kasneje le s tožbo izpodbija 
očetovstvo. 

Novi sta tudi določbi, da ni dopustno ugotavljanje očetovstva za otroka, ki 
je bil spočet z umetno inseminacijo matere, pri čemer so predpisi o dovolitvi 
takega posega in postopku stvar zdravstvene zakonodaje in je v tem zakonu 
urejeno samo vprašanje glede ugotovitve ali eventualnega izpodbijanja očetov- 
stva. 

Nova je tudi določba, da se za ugotavljanje materinstva uporabi enak po- 
stopek kot za ugotavljanje očetovstva, če iz narave stvari ne izhaja kaj drugega; 
to doslej ni bilo pravno urejeno in niti ni bilo ob tem nobenih problemov, 
vendar je za popolnost zakona to potrebno določiti. 

Določba 99. člena je nekoliko razširjena v primerjavi s sedanjo, ki določa, 
da je oče otroka, rojenega izven zakonske zveze, dolžan prispevati k stroškom 
nosečnosti in poroda ter k stroškom za preživljanje matere tri mesece pred in 
tri mesece po porodu; menimo, da ni razlogov, da ne bi to določbo razširili, 
tako da se v vsakem konkretnem primeru lahko- upoštevajo okoliščine, zlasti 
materine možnosti za zaposlitev. 

2. Izpodbijanje očetovstva in materinstva 

Določbe glede izpodbijanja očetovstva so ostale v glavnem iste kot doslej, 
dodatna je določba, da se enak postopek uporablja v primeru izpodbijanja 
materinstva. Ker so bila mnenja glede potrebnosti rokov za uveljavljanje te 
pravice različna, so predlagane variantne rešitve. Po sedanji ureditvi je le 
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otrok imel neomejeno pravico do izpodbijanja očetovstva, medtem ko je ta 
pravica za mater in materinega moža bila doslej omejena na rok 6 mesecev od 
otrokovega rojstva oziroma ko je mož izvedel za rojstvo. Ta je bil zlasti za 
moža prekratek, zato je predlagano, naj se ta rok poveže z okoliščino, kdaj je 
nastal sum glede očetovstva, da pa vpisano očetovstvo ne bi bilo trajno »začas- 
no«, naj bi se ta rok vendarle omejil, in sicer do 5 let po otrokovem rojstvu. 
Sedanji šestmesečni rok pa naj bi se podaljšal za eno leto, in to za mater in 
materinega moža, kar je utemeljeno s sedanjim načinomi življenja (migracije 
ipd.) Po varianti pa naj roka za vlaganje tožbe sploh ne bi omejevali. Ze 
dosedanja praksa je bila namreč taka, da je v nekem smislu obšla predpise. Oče, 
ki je hotel spodbijati očetovstvo, je smel zahtevati, da skrbstveni organ postavi 
otroku skrbnika in da otrok prek skrbnika vloži tožbo za izpodbijanje oče- 
tovstva, kar so običajno skrbstveni organi pa tudi sodišča dovoljevali, saj je 
veljalo stališče, da je ugotovitev materialne resnice v otrokovem interesu. S tem, 
da pravice tožbe za izpodbijanje očetovstva ne vežemo na roke, samo poenosta- 
vimo postopek, rezultat pa bi bil verjetno isti. 

Tudi v tem poglavju sta dodatni določbi, da ni mogoče izpodbijanje očetov- 
stva za otroka, ki je bil spočet z umetno inseminacijo matere in je bilo dano 
pismeno soglasje moža za tak poseg. 

3. Pravice in dolžnosti staršev in otrok 

Tudi to poglavje v glavnem povzema dosedanje določbe. Bile so pripombe, 
da določbe tega poglavja, ki določajo, da morajo starši skrbeti po svojih močeh 
za šolanje in izobraževanje otrok, ne upoštevajo doseženega razvoja družbene 
skrbi za otroke in že precejšnje »socializacije« nekaterih nalog, ki jih je nekoč 
morala opravljati družina; saj danes ne samo, da je prek družbenih institucij 
in sredstev poskrbljeno za šolanje, vzgojo in varstvo otrok, ampak družba že 
izdatno pomaga staršem z nižjimi dohodki celo pri vzdrževanju otrok (otroški 
dodatek itd.). Vendar bi zajetje teh odnosov v tem zakonu lahko predstavljalo 
le načelne določbe glede vzgoje, izobraževanja in družbene skrbi za otroke, 
saj so konkretne oblike zajete v vrsti diugih predpisov in družbenih dokumentov 
in ne bi njihovo vnašanje v zakon imelo nobenega smisla. Ce sprejmemo sta- 
lišče, naj se zakon omeji na urejanje razmerij med člani družine, je takšna kon- 
strukcija zakona primerna in je treba določbe glede pravic in dolžnosti staršev 
omejiti na tisto skrb, ki jo družba od staršev zahteva v odnosu do njihovih last- 
nih otrok. 

Novost osnutka zakona je v določbi drugega odstavka 107. in 109. člena, 
ki postavljata posebne obveze organom glede preživljanja in šolanja otrok 
v tujini. Menimo, da sta ti določbi utemeljeni zaradi koristi otrok v takih vedno 
češčih primerih. 

Novost v tem poglavju predstavlja določba, da mladoletnik, ki dopolni 
15 let, lahko sam sklepa pravne posle z odobritvijo staršev. Taka določba 
je doslej veljala le za otroke pod skrbništvom, menimo pa, da ni nobenega 
razloga, da tudi mladoletnika, ki živi s starši, ne izenačimo s tistim, ki je 
pod skrbništvom. Ce ima tak mladoletnik pravico stopiti na delo — in s tem 
postane tudi polnopraven samoupravljalec, ni razloga, da ga na drugih pod- 
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ročjih vse do 18. leta izenačujejo z otrokom. Koristi mladoletnika so po našem 
mnenju dovolj zavarovane z določbo, da je za veljavnost pravnih poslov, ki jih 
sklene mladoletnik, potrebna odobritev staršev, kadar gre za nepremičnine ali 
premičnine večje vrednosti. 

Določbe glede upravljanja mladoletnikovega premoženja so ostale enake 
kot doslej, vendar se nam je postavilo vprašanje ob določbi, da smejo starši 
odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka le z dovoljenjem or- 
gana za varstvo družine. Ta določba je naperjena zoper nevestne starše, ki bi se 
lahko okoriščali na račun otroka; dejstvo pa je, da večina staršev dobro skrbi 
za otroke in pri svojem ravnanju upošteva predvsem otrokove koristi ter so 
nevestni starši izjema, ne pa pravilo. Omenjena določba nalaga staršem nepo- 
trebne težave, zlasti še, kadar gre za premoženje manjše vrednosti ali pa za 
denar, ki ga otrok podeduje ali mu je podarjen. Nekateri skrbstveni organi 
se namreč zelo strogo drže načela, da je v tem primeru treba denar naložiti na 
pupilno hranilno vlogo in dovolijo staršem, da ga porabijo le za izjemne nakupe 
za otroka. V naših razmerah hitre in velike inflacije tak denar izgublja vred- 
nost in prikrajšan je prav otrok, v čigar zaščito smo ta ukrep predvideli. 

4. Izvrševanje roditeljske pravice 

Tudi v tem poglavju ni bistvenih novosti. Roditeljsko pravico izvršujejo 
starši sporazumno, v primeru sporov pa odloča organ za varstvo družine. Novost 
je predvidena v členu 119 in 120, kadar starši ne živijo skupaj. V tem primeru 
naj bi, kadar gre za pomembnejše odločitve, odločala oba roditelja, če oba 
izpolnjujeta svoje dolžnosti do otrok; v primeru, da sta se starša razvezala, 
bi veljala enaka določba. Ta določba nalaga tudi staršem, ki ne živijo skupaj, 
da sodelujejo v vprašanjih otrokove vzgoje. To pomeni, da bi tudi tisti izmed 
staršev, pri katerem otrok ne živi, imel poleg dolžnosti prispevati k preživljanju 
tudi dolžnost, soodločati pri vprašanjih, ki so pomembna za otroka; in obratno, 
roditelj, pri katerem živi otrok oziroma mu je bil dan otrok z razvezno sodbo 
v varstvo in vzgojo, bi imel dolžnost upoštevati tudi mnenje drugega roditelja. 
V praksi je bilo prav ob tem vprašanju veliko sporov; pogosti so zlasti primeri, 
ko roditelj, ki so mu bili dodeljeni otroci, drugemu roditelju brani celo vsak 
stik z otrokom' in tako praktično marsikdo z razvezo v bistvu izgubi tudi 
roditeljsko pravico, kar pa ni v otrokovo korist. Seveda pa bo ob tem problemu 
potrebno predvsem veliko strokovnega dela organa za varstvo družine. 

5. Prenehanje roditeljske pravice 

V tem poglavju so združene določbe o prenehanju roditeljske pravice. 
Novost je določba 123. člena, ki določa, da se mladoletnemu roditelju lahko 
prizna popolna opravilna sposobnost, če so za to dani utemeljeni razlogi. Ta 
določba velja predvsem za neporočene mladoletne roditelje, ker mladoletnik 
s sklenitvijo zakonske zveze pridobi popolno opravilno sposobnost, s tem pa 
tudi popolno roditeljsko pravico; menimo pa, da ni razloga, da se tudi nepo- 
ročenim mladoletnim staršem ne bi priznala popolna opravilna sposobnost. 
O tem bi odločalo sodišče na predlog organa za varstvo družine. 
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6. Podaljšanje roditeljske pravice 

Tu je nova določba, da sme sodišče v primerih, ko predlog za podaljšanje 
roditeljske pravice ni bil dan pravočasno, staršem vrniti roditeljsko pravico 
nad osebo, ki je že dopolnila 18 let, ki pa zaradi telesne ali duševne prizade- 
tosti ni sposobna sama skrbeti zase. Tak ukrep bi se lahko uporabil namesto 
skrbništva za tako osebo, kadar so starši pripravljeni in sposobni skrbeti zanjo; 
tako bi taka oseba zadržala tudi status otroka, kar je pomembno za uveljavitev 
nekaterih pravic (npr. otroški dodatek itd.). 

7. Pravice in dolžnosti organa za varstvo družine 

To poglavje je zamenjalo prejšnje poglavje »Nadzorstvo skrbstvenega 
organa^, ker menimo, da ne gre samo za nadzorstvo skrbstvenega organa družbe 
nad tem, kako opravljajo starši svoje dolžnosti, pač pa za dejstvo, da organ za 
varstvo družine lahko poseže v medsebojna razmerja med člani družine, kadar 
je to potrebno za korist otrok. V členu 126, ki je ostal enak kot dosedanja 
določba, je določeno, da sme organ za varstvo družine, kadar so starši zane- 
marili otrokovo vzgojo, otroka odvzeti staršem. Ta določba verjetno ni zadovo- 
ljivo formulirana; organ za varstvo družine ne samo sme, ampak v določenih 
primerih, ko je otrok ogrožen, tudi mora odvzeti otroka staršem; praksa nam 
kaže, da skrbstveni organi često prepozno posežejo v družino, saj gre Včasih 
za družine, ki celo fizično ogrožajo otroka. Dejstvo je tudi, da skrbstveni organi, 
pogosto zaradi premajhnih finančnih sredstev, ne nudijo družini ogroženega 
otroka dovolj pomoči in ukrepajo šele takrat, ko je možno edinole še odvzeti 
otroka staršem. Vprašanje je tudi, ali ne bi kazalo tega ukrepa povezati z ukre- 
pom odvzema roditeljskih pravic. Vprašljivo je, ah je prav, da je odvzem 
otroka staršem, tak kot je sedaj, lažji ukrep kot pa odvzem roditeljskih pravic. 
Člen 127 vsebinsko povzema dosedanjo določbo, je pa izrazno posodobljen. 
Otrokovi premoženjski interesi so zavarovani enako kot v dosedanjem določilu. 

8. Dolžnost preživljanja 

Določbe o medsebojni dolžnosti preživljanja so zbrane v posebnem poglavju, 
enako kot doslej. Tudi vsebinsko so te določbe ostale iste. 

Pri določbi o dolžnosti preživljanja med starši in otroki je dodana določba, 
da se upoštevajo možnosti zavezanca in potrebe osebe, ki potrebuje preživ- 
ljanje. Besedilo določbe o dolžnostih staršev do preživljanja otrok je nekoliko 
spremenjeno glede na polnoletne otroke, ki se redno šolajo in ki bi po tem 
besedilu tudi imeli pravico do preživljanja s strani staršev. Dodana je določba, 
da morajo starši otroke, ki so zaradi telesne ah duševne prizadetosti nesposobni 
za samostojno preživljanje in življenje, preživljati, dokler ta nesposobnost traja. 
V praksi glede tega ni težav, čeprav je taka določba nekoliko krivična do staršev 
prizadetih otrok. 

Posebej je poudarjeno, da so polnoletni otroci dolžni preživljati svoje starše, 
če so ti nesposobni za delo in nimajo sredstev za življenje. Splošno znano je, 
da se nekateri otroci izogibajo tej dolžnosti in zato je jasna določba v zakonu 
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glede tega primerna. Novo je glede na že omenjene življenjske razmere, da 
lahko pristojni organ zadrži izdajo oziroma podaljšanje potnega lista, če pol- 
noletni otroci, ki se nahajajo v tujini, ne izvršujejo svojih obveznosti. 

V vseh razpravah o spremembah zakonodaje o družini je bilo vprašanje 
preživljanja ter zlasti večinoma nizkih preživnin za otroke, rojene izven zakon- 
ske zveze ter za otroke iz razvezanih zakonov, eno največkrat poudarjenih; 
glede na dejstvo, da se za veliko otrok preživnine sploh ne da doseči, so bile 
izrečene zahteve po drastičnem sankcioniranju. Tako so bili predlagani ukrepi, 
kot npr. da bi se preživnine določale v odstotkih zavezanoeve plače, da bi se 
dolžnost plačevanja preživnine vpisovala v delovno knjižico zaposlenih itd. 
Končno pa je prevladalo mnenje, da je preveliko »birokratiziranje« tudi na 
tem področju nemogoče in da še tako strogi ukrepi v današnjih razmerah, 
ko je gibanje prebivalstva tako intenzivno, ne bi rešili vsakega primera. Sedanje 
določilo, ko sodišče prosto odloči o višini preživnine, daje možnost za življenj- 
sko reševanje tega vprašanja. 

Nova v tem poglavju je določba, da o višini preživnine stranke lahko 
sklenejo sporazum pred organom za varstvo družine (člen 138); ta oblika se je 
uporabljala že doslej, poslej pa bi tak sporazum predstavljal tudi izvršilni 
naslov. 

V členu 142 je ostala nespremenjena določba sedanjega 40. člena zakona 
o razmerju med starši in otroki; prek te določbe naj bi se tudi urejala »prisila« 
nad otroki oziroma dediči, ki nočejo preživljati svojih staršev ali sorodnikov, 
le-ti pa ne vložijo tožbe za določitev preživnine. Predlog, naj bi imel organ za 
varstvo družine v takih primerih pravico sam vložiti tožbo za preživnino 
namesto prizadetega, ni bil sprejet. Menimo, da določba 142. člena daje možnost 
socialni službi dodeliti takim osebam pomoč in jo pozneje izterjati od otrok 
oziroma dedičev in da ni razloga, da bi sedanje stanje spreminjali. 

IV. DEL — POSVOJITEV 

V kompleksu zakonodaje o družini je bil zakon o posvojitvi najmanj ustre- 
zen, saj so življenjske razmere že znatno prešle okvir temeljnega zakona o po- 
svojitvi. Zato je v tem delu predvideno tudi relativno največ sprememb glede 
na sedanji zakon. 

1. Pogoji za posvojitev 

Pogoji za posvojitev so v glavnem določeni enako kot s sedanjim zakonom, 
to je, posvoji se lahko le mladoletna oseba, nihče ne more biti posvojen od več 
oseb, razen če sta to zakonca, posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni črti ali 
brata in sestre, skrbnik ne more posvojiti varovanca, dokler traja med njima 
skrbniško razmerje. Spremenjena je določba za pogoje, kadar gre za zakonce 
(člen 145); medtem ko je po sedanji določbi lahko bil posvojitelj samo eden 
izmed zakoncev, če je drugi zakonec v to privolil; če pa so mu bile odvzete rodi- 
teljske pravice ah ni bil sposoben izraziti svojo voljo oziroma je bilo njegovo 
bivališče že več kot leto dni neznano, privolitev ni bila potrebna. Po določbi 
145. člena sta lahko posvojitelja samo oba zakonca, eden izmed zakoncev pa le 
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v primeru, da posvoji otroka drugega zakonca. Ker je posvojitev ukrep, s kate- 
rim damo otroku nov dom, v večini primerov trajen, menimo, da lahko vztra- 
jamo pri stališču, da se morata za posvojitev odločiti oba zakonca. 

Enako kot doslej je določeno, da mora biti posvojitelj vsaj 18 let starejši 
od posvojenca, tako da je razlika podobna kot med pravimi starši in otroki. 
Ker pa je včasih to stališče neživijenjsko, ko gre npr. samo za nekaj dni razlike, 
pa zaradi te zakonske določbe ni mogoče izvesti posvojitve, čeprav bi bila 
otroku v korist, je določeno, da sme organ za varstvo družine v primerih, 
ko spozna, da je to upravičeno, dovoliti tudi posvojitev, kadar bodoči posvo- 
jitelj ni polnih 18 let starejši od otroka, ki ga želi posvojiti. 

Določba, da je za posvojitev otroka, ki je star že več kot 10 let, potrebno 
njegovo soglasje, je prenesena v poglavje o postopku za posvojitev. Ta določba 
je po mnenju nekaterih zelo vprašljiva. Vprašanje je, ali je 10 let taka starost, 
pri kateri bi lahko otrok samostojno presojal in se odločal; s psihološkega 
staliišča je sploh vprašljivo postavljati kako starostno mejo. Menimo, da gre 
pri tem predvsem za strokovno presojo organa za varstvo družine, da najde 
za otroka najboljše posvojitelje oziroma da pripravi bodoča posvojitelja in 
posvojenca na posvojitev. 

Nova v tem poglavju je določba (člen 149 in 150) glede posvojitve otrok 
po tujih državljanih. To vprašanje doslej v zakonu ni bilo urejeno in so zato 
skrbstveni organi menih, da so take posvojitve dopustne; po drugi strani pa je 
prav ta neurejenost zbujala često dvome v pravilnost takih posvojitev in pogo- 
jevala različna, včasih zelo senzacionalistična ugibanja o posvojitvah naših 
otrok v tujini. Zato je določeno, da sine otroka posvojiti tuj državljan le, če 
organ za varstvo družine ni mogel najti za otroka drugega posvojitelja v domo- 
vini in če za tako posvojitev da odobritev republiški organ, pristojen za socialno 
varstvo. 

2. Popolna posvojitev 

Najvažnejša sprememba glede posvojitev, ki jo predvideva osnutek zakona, 
je, da bi bili v bodoče možni dve obliki posvojitev, in- sicer popolna posvojitev, 
pri kateri bi se posvojeni otrok povsem izenačil z lastnim otrokom posvojitelja, 
in nepopolna posvojitev, kakršno smo poznali doslej. 

Popolna posvojitev pomeni, kot že rečeno, da dobi posvojenec do posvoji- 
teljev in njegovih sorodnikov enake pravice in dolžnosti kot lastni otrok. S tem 
prenehajo tudi vse pravice in dolžnosti med njim in njegovimi pravimi starši 
in sorodniki. Popolna posvojitev se tudi ne more razvezati, ampak je dokončno 
dejstvo. Posvojitelji se vpišejo v matično knjigo kot posvojence vi starši. Če je 
posvojenec star več kot 10 let, bi moral v to spremembo privoliti. Ta zadnja 
določba je še sporna; vprašanje je, ali ne bi kazalo namesto tega določiti, da 
sme posvojenec soodločati, kadar je toliko zrel, da dojame pomen tega dejstva. 
Tudi pri tem vprašanju pa je važna predvsem priprava na posvojitev. 

Glede na dejstvo, da pomeni popolna posvojitev nespremenljiv ukrep, je 
treba po našem mnenju ta ukrep omejiti res samo na otroke, za katere ni no- 
bene možnosti, da bi živeli s starši. Tako je določeno, da se sme dati v popolno 
posvojitev samo otrok, ki nima staršev ali so starši neznani, ali če so otroka 
zapustili oziroma so več kot leto dni neznanega bivališča in se da utemeljeno 
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pričakovati, da ne bodo izvrševali svojih roditeljskih pravic. Popolna posvojitev 
je po zakonu možna le v izjemnih, v zakonu točno opredeljenih primerih, ki pa 
so življenjsko najbolj upravičeni. 

3. Postopek za popolno posvojitev 

Osnutek zakona predvideva glede na značaj in pogoje za popolno posvojitev 
nov način postopka posvojitve, po katerem bi prišlo do popolne posvojitve po 
ugotovitvi organa za varstvo družine, da so izpolnjeni z zakonom določeni po- 
goji in da je posvojitev v korist posvojenca, nato izda odločbo o posvojitvi. 

S tem postane posvojitev predvsem ukrep organa za varstvo družine. Sicer 
je postopek enak kot doslej, novost pa je v tem, da organ za varstvo družine 
pred izdajo odločbe lahko določi, da bodoči posvojenec preživi določen čas 
v družini bodočega posvojitelja, da se ugotovi, ali bo posvojitev uspela. 

Organ za varstvo družine, če ugotovi, da posvojitev ne bi bila koristna 
za posvojenca, izda odločbo, s katero zavrne posvojitev. Zoper odločbo je možna 
pritožba. Pravnomočna odločba o posvojitvi se vpiše tudi v rojstno matično 
knjigo. V odločbo o posvojitvi se na podlagi zapisnika vnesejo določbe, ki jih 
je doslej -vsebovala posvojilna pogodba. 

4. Nepopolna posvojitev 

Ker glede na življenjske razmere ne moremo pričakovati, da bi mogli vsem 
otrokom nuditi varstvo s popolno posvojitvijo, je v osnutku predvidena tudi 
možnost nepopolne posvojitve; ta bi bila približno taka, kot je bila posvojitev 
doslej. Bistvena razlika med popolno in nepopolno posvojitvijo je v dejstvu, 
da pri nepopolni posvojitvi posvojenec dobi do posvojitelja enak položaj kot 
lasten otrok, ne nastane pa sorodstveno razmerje med njim in sorodniki posvo- 
jitelja niti se ne prekinejo vezi med njim in njegovimi lastnimi starši oziroma 
sorodniki. Druga bistvena razlika je, da se taka posvojitev v nasprotju s popolno 
posvojitvijo lahko razveže. 

5. Postopek za nepopolno posvojitev 

Osnutek zakona predvideva sklenitev posvojilne pogodbe na enak način kot 
po sedanjem zakonu. Tak postopek ustreza značaju nepopolne posvojitve. 
Novost je le v tem, da lahko bodoči posvojenec preživi določen čas pri bodočih 
posvojiteljih, da se ugotovi, ah bo posvojitev uspela. 

6. Prenehanje posvojitve 

Prenehanje oziroma razveza posvojitve je predvidena v glavnem enako kot 
v dosedanjem zakonu, vendar le pri nepopolni posvojitvi. Pri razvezi, ki jo 
izreče organ za varstvo družine z odločbo, se ugotavljajo koristi posvojenca, 
razen če je posvojenec že polnoleten in je predlog za razvezo posvojitve spora- 
zumen. Enake so ostale tudi določbe glede eventualnega preživljanja posvoji- 
telja in posvojenca. 
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7. Neveljavnost posvojitve 

Zaradi pravne popolnosti so predvidene tudi določbe o neveljavnosti posvo- 
jitve, čeprav sedanji zakon tega ni vseboval. Navedeni so razlogi, zaradi katerih 
je posvojitev neveljavna, in sicer če niso bili izpolnjeni osnovni pogoji, ki 
veljajo za posvojitev. Neveljavnost posvojitve se uveljavlja pred sodiščem. Tožbo 
za razveljavitev lahko vložijo vsi tisti, ki imajo neposredno pravno korist, ter 
organ za varstvo družine in javni tožilec. Z izrekom posvojitve za neveljavno 
se odpravijo tudi vse pravne posledice posvojitve. 

V. DEL — SKRBNIŠTVO 

Osnutek zakona, predvideva najmanj novosti glede na sedanji temeljni 
zakon o skrbništvu. Zakon je tudi po datumu izida med vsemi družinskimi 
zakoni najmlajši, saj je bil temeljito predelan leta 1965. 

1. Namen skrbništva 

Namen skrbništva je določen enako kot s sedanjim zakonom. Posebno 
družbeno varstvo, ki ga družba daje mladoletnim osebam, za katere ne skrbijo 
starši, ter polnoletnim osebam, ki niso sposobne skrbeti same zase, je tudi 
ustavna pravica človeka. Namen tega varstva pa je usposobitev za samostojno 
življenje. 

2. Skrbnik 

V osnutku zakona je podrobno urejena vloga in delo skrbnika, ki je prosto- 
voljna in častna dolžnost. Določbe glede skrbnika so v glavnem vse povzete 
iz sedanjega zakona, novost predstavlja le določba 196. člena, da se ista oseba 
lahko postavi za skrbnika več varovancem, če to ni v nasprotju z njihovimi 
koristmi, ter določba 197. člena, po katerem skrbništvo lahko izvaja tudi ustrezna 
pravna oseba, npr. delovna organizacija bi lahko na ta način uredila skrbništvo 
za otroke svojih umrlih delavcev. To vprašanje je bilo namreč načeto tudi 
v javni razpravi. Ostale določbe glede skrbnika so ostale iste. 

3. Skrbništvo nad mladoletnimi 

Novost v tem delu predstavlja le določba 225. člena, v kateri je določena 
starostna doba 15 let, pri kateri dobi mladoletnik pod skrbništvom pravico do 
opravljanja svojih pravnih poslov ter do razpolaganja s svojim dohodkom, med- 
tem ko je bilo dosleji 14 let. Ta starostna doba je usklađena tudi z določbami 
delovne zakonodaje ter z določbo tega zakona o razmerju med starši in otroki, 
po kateri ima enako pravico mladoletnik, za katerega skrbijo starši. 
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4. Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost 

Tudi v tem poglavju ni pomembnejših novosti, razen določitve starostne 
meje na 15 let v členu 230 (doslej 14 let) ter določbe člena 231, ki ureja vpra- 
šanje postavitve začasnega skrbnika v postopku odvzema opravilne sposobnosti 
in je jasnejša, kot dosedanja določba. 

/ 
5. Skrbništvo za posebne primere 

Določbe o skrbništvu v posebnih primerih so prav tako nespremenjene, 
razen delne korekcije določbe v členu 236, ki ureja delovanje organa za varstvo 
družine, kadar gre za tujega državljana. Organ za varstvo družine mora v 
neodložljivih primerih ukreniti vse potrebno' za varstvo osebnosti, pravic in 
koristi tujega državljana, dokler organ njegove države ne prevzame skrbi zanj. 

6. Postopek 

Postopek za postavitev pod skrbništvo in za postavitev skrbnika se v osnut- 
ku ureja v posebnem poglavju, ker je pristojnost organa urejena že v uvodnem 
delu, medtem ko je bilo to doslej v skupnem poglavju. Glede postopka samega 
ni sprememb. Podrobnejše metodološke napotke glede dela organa za varstvo 
družine bi lahko kasneje urejali s strokovnimi navodili. 

Nova je v tem poglavju določba člena 244, ki določa, da se skrbništvo 
vpiše v matično knjigo, kar je urejeno že z zakonom o temeljnih podatkih za 
matične knjige, vendar je zaradi jasnosti povzeta tudi v osnutku. 

VI. DEL — REJNIŠTVO 

Rejništvo kot posebna oblika varstva otrok, ki ne morejo živeti pri starših, 
je bilo doslej urejeno drugače kot druge oblike, z republiškim zakonom o rej- 
ništvu. Ker gre za obliko družinskega varstva, menimo, da tudi ta zakon spada 
v sklop družinske zakonodaje in smo ga vključili v osnutek zakona o družinskih 
razmerjih. 

1. Namen rejništva 

V tem poglavju zakona so v bistvu zbrane definicije te oblike varstva; 
določeno je, da so pod družbenim varstvom otroci, ki jih je v rejništvo oddal 
organ za varstvo družine, pa tudi otroci, ki so jih dali drugi družini v varstvo 
starši sami; otrok živi sicer v drugi družini, vendar dolžnosti in pravice staršev 
ali skrbnika do njega ne prenehajo. 

V predhodni razpravi so bili dani tudi predlogi, naj bi s tem zakonom 
uredili tudi podobne oblike varstva odraslih oseb, ki so razvite v nekaterih 
občinah. Gre za ostarele aH pa prizadete odrasle osebe, ki potrebujejo var- 
stvo in nego, ne želijo ali ne morejo pa bivati v zavodu. V nekaterih občinah 
je ta oblika varstva precej razvita in socialne službe tudi za odrasle osebe 
urejajo to obliko varstva analogno kot rejništvo otrok. 
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Vendar je prevladalo mnenje, da taki primeri ne sodijo v zakon o družin- 
skih razmerjih. 

2. Postopek 

V sedanjem zakonu ni bilo posebnega poglavja o postopku; ustrezne določbe 
so bile v drugih poglavjih. V osnutku so določbe o postopku pri rejništvu 
zbrane posebej, zato da je celotna snov bolj pregledna. Glede samega postopka 
ni nobenih bistvenih novosti. 

3. Rejništvo po odločbi organa za varstvo družine 

To poglavje je v primerjavi s sedanjim bistveno skrajšano, ker je bilo 
v sedanjem zakonu v tem poglavju vrsta v bistvu metodoloških napotil, ki ne 
sodijo v zakonski tekst in bi jih morali urejati s strokovnimi navodili. 

Določba člena 255, ki ureja, kdaj se odda otroka v rejništvo, je nekoliko 
spremenjena, posodobljen je zlasti drugi odstavek te točke, ki govori o oddaji 
v rejništvo v primeru, ko je otroku rejništvo potrebno zaradi usposabljanja; 
to obliko rejništva so lepo razvili zlasti nekateri zavodi za usposabljanje (npr. 
zavodi za gluhe), ker je znano, dia je družinsko varstvo za majhnega otroka 
mnogo ustrezneje kot internat. 

4. Oddaja otroka v rejništvo po starših 

Tudi to poglavje je ostalo isto kot v sedanjem zakonu. 

5. Rejnik 

Osnutek zakona predvideva novo poglavje, s katerim se uvajajo vloga in 
položaj rejnika ter njegove dolžnosti. Vsebinsko te določbe niso nove. 

6. Prenehanje rejništva 

Prenehanje rejništva je regulirano enako kot v sedanjem zakonu. 

VII. DEL — KAZENSKE DOLOČBE 

Sodišče sme po določbah zakona o pravdnem postopku zahtevati podatke 
o dohodkih roditeljev. V praksi je glede tega veliko težav in nepravilnosti, 
zato je ta določba člena 274 utemeljena. 

VIII. DEL — PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

S prehodnimi in končnimi določbami je urejena veljavnost pravnih razmerij 
po dosedanjih predpisih tega področja, pooblastila za izdajo izvršilnih predpisov 
ter razveljavitev sedanjih veljavnih zakonov. 
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Z uveljavitvijo zakona o družinskih razmerjih bi prenehali veljati vsi 
zvezni in republiški zakoni, ki so doslej urejali to področje, razen prvih petih 
členov zakona o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih pred 9. majem 
1946, ki se jim je po prejšnjih predpisih oporekala veljavnost, ki jih je potrebno 
ohraniti, urejajo pa tako ozko področje, da jih ni smiselno vključevati v nov 
zakon. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Brežice 
in Postojna, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 42. zasedanju dne 17. 
januarja 1974 obravnavali osnutek zakona o družinskih razmerjih. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Maribor in Velenje. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na 
zasedanju, ta stališča republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru skupščine 
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot 
pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi so delegati občin podprli osnutek zakona in 
poudarili, da obravnava izredno pomembno področje, zato bo potrebno vklju- 
čiti v bližnjo javno razpravo, ki bo obravnavala predloženi osnutek zakona, vse 
družbene dejavnike tako, da bodo čimbolj tvorno prispevali k oblikovanju za- 
kona, ki naj bi zajel vse tiste odnose, ki jih je v dosedanjem razvoju naše socia- 
listične družbe praksa že potrdila, in k jasnejši opredelitvi ciljev, ki jih zasle- 
dujemo pri nadaljnji graditvi samoupravljanja. 

Delegati občin so v nadaljevanju razprave izrazili mnenje, da bi moral 
zakon o družinskih razmerjih posvetiti pozornost tudi nekaterim temeljnim 
nalogam, ki jih ima na tem področju naša samoupravna družba, zato bi bilo 
treba omeniti in dati večji poudarek relaciji odnosov družina — družba. Vse 
obveznosti, ki jih sprejemamo z osnutkom zakona, spadajo namreč tudi v širši 
družbeni interes in zato ni možno obravnavati družine izven vseh teh družbenih 
procesov in tendenc družbenega razvoja, ki se jasno izražajo v naši socialistični 
družbeni praksi. Družba je zainteresirana, da pripomore in stimulira razvijanje 
zdravih in harmočnih odnosov v družini ter pri vzgoji in vzreji otrok. V bodoče 
se bo moral ta družbeni interes za pomoč družini še močneje in jasneje izraziti 
kot doslej, hkrati pa se morajo v tej smeri tudi starši vedno bolj vključevati 
kot subjekt družbenih prizadevanj. 

Delegati so bih mnenja, da je potrebno dati več poudarka tudi organom 
za varstvo družine, ki naj bi poleg tega, kar jim nalaga družinska zakonodaja 
pri urejanju družinskih razmerij, opravljali tudi izredno pomembno preven- 
tivno funkcijo pri urejanju pogojev za vzgojo in varstvo vseh otrok ter pri 
urejanju pogojev za življenje družine. Organ za varstvo družine bi moral 
postati kvalificiran, ne le strokoven, ampak predvsem družben organ, ki bo 
sposoben širše delovati pri uresničevanju interesa družine in družbe in pri 
izgrajevanju sistema čimbolj naprednih ukrepov, s katerimi naj bi družba zago- 
tavljala vse večjo pomoč družini pri opravljanju njene funkcije. 
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Za uspešno izvajanje nalog in obveznosti, ki jih vsebuje obravnavani osnu- 
tek zakona, je potrebno dati poudarek tudi razvoju strokovne socialne službe 
v občini, ki je še marsikje zelo pomanjkljivo razvita. V zvezi s tem bi bilo 
koristno, da bi, pospešili izdelavo osnutka zakona o socialnem, varstvu in o 
skupnosti socialnega varstva, kjer se tudi vgrajujejo določila o organiziranju 
strokovnih socialnih služb v občinah. Tako bi imeli v javni razpravi oba zakon- 
ska osnutka, kar bi gotovo pripomoglo k čimbolj kvalitetnemu razvijanju 
pogojev in k možnostim za vse naloge in obveznosti, ki jih vsebuje osnutek 
zakona o družinskih razmerjih (Celje). 

Konkretne pripombe k posameznim členom: 
12. člen 
Izraženo je bilo mnenje, da ni primerno, da se v določbi omenjenega člena 

predvideva tudi za rejništvo oblikovanje enega ali več strokovnih centrov na 
osnovi medobčinskega dogovora, saj 251. člen osnutka določa, da mora organ 
za varstvo družine spremljati razvoj otroka, nadzorovati vzgojo in šolanje 
rejencev in izpopolnjevanje drugih obveznosti iz rejniške pogodbe ter zato 
sistematično sodelovati z rejniško družino, šolo in krajevno skupnostjo. Sode- 
lovati pa morajo tudi starši, da bi odpravili vzroke, ki so opravičevali rejništvo 
kot nujen ukrep. Teh nalog ne bi bilo strokovno upravičeno deliti med pristojno 
socialno službo in strokovnim centrom. Izvajanje nalog iz večje oddaljenosti 
pa bi rejništvo podražilo in vplivalo na manjšo intenzivnost odnosov ter anga- 
žiralo več strokovnih delavcev, obenem pa zanesljivo vplivalo tudi na redkejše 
stike rejnikov in rejencev s strokovnimi delavci (Maribor). 

13. člen 
Predlagano je bilo, da se doda kot sodelavca organa za varstvo družine tudi 

službo zdravstvenih domov, saj le-ta izvaja sistematično socialno-zdravstveno 
varstvo družine, to je otrok, mater in kronično bolnih članov (Maribor). 

20. člen 
Pojem težje duševne prizadetosti kot zadržka za sklenitev zakonske zveze 

bi moral biti točneje opredeljen oziroma nadomeščen tako, da zakonske zveze 
ne more skleniti oseba, ki ni opravilno sposobna (Maribor). 

22. člen 
Drugi odstavek naj ostane v osnutku zakona nespremenjen, zaradi jasnosti 

pri sklepanju zakonske zveze. (Maribor). 
24. člen , 
Omenjeni čien naj ne dopušča možnosti sklenitve zakonske zveze med 

posvojiteljem in posvojencem pri nepopolni posvojitvi, ker ne kaže zakonsko 
spodbujati spremembo odnosov med posvojiteljem in posvojencem. (Maribor) 

37. člen 
K določbi omenjenega člena je bila dana enaka pripomba kot k 20. členu. 

(Maribor) 
38. člen 
Določba omenjenega člena bi lahko vsebovala več konkretnih razlogov za 

neveljavno zakonsko zvezo. (Maribor) 
43. člen 
Pravico tožbe za razveljavljanje zakonske zveze iz kateregakoli vzroka bi 

bilo zelo upravičeno prisoditi tudi organu za varstvo družine, ki zastopa in 
izvaja družbeni interes pri varstvu družine in otroka. (Maribor) 

51 
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57. člen 
K določbi tega člena, ki navaja primere, v katerih ima zakonec pravico, da 

ga drugi zakonec preživlja, bi bilo treba piko nadomestiti z vejico in dodati 
besedilo: »ker mora skrbeti za mladoletne otroke ali je sicer nesposoben za 
delo.« Čeprav je ta zakonska določba potrebna, ne bi bilo pravilno, da bi z 
nj'o ščitili vsakega nezaposlenega zakonca. (Maribor) 

66. člen 
V 1. odstavku naj se beseda »razveže« nadomesti z besedo »preneha«, ker 

se ta širši pojem v osnutku zakona uporablja in pride do delitve skupnega 
premoženja v vseh primerih prenehanja zakonske zveze. (Maribor) 

71. člen 
V tej določbi bi bilo treba jasneje določiti, kaj pomeni dalj časa trajajoča 

izvenzakonska skupnost oziroma določiti vsaj najkrajšo dobo trajanja izven- 
zakonske skupnosti, da pridobi partner v izvenzakonski skupnosti pravico do 
preživljanja in delitve premoženja kot pri razvezanih zakoncih. (Maribor) 

73. člen 
Izraženo je bilo mnenje, da sporazumna razveza zakonske zveze ni druž- 

beno utemeljena, ker je zakonska zveza družbeno opredeljena kot življenjska 
skupnost moža in žene, ki je sklenjena z namenom trajnega skupnega življenja. 
Za razvezo zakonske zveze bi naj bili v vsakem primeru dani razlogi, kot to 
ureja 75. člen zakonskega osnutka. 

Ce pa bo ostala ta institucija sporazumne razveze zakonske zveze, se 
predlaga, da mora sodišče obvezno zahtevati mnenje organa za varstvo družine 
pri ugotavljanju, ali je s sporazumom zakoncev primerno poskrbljeno za var- 
stvo, vzgojo in preživljanje otrok, ker bo moral ta organ po razvezi pomagati pri 
urejanju družinskega razmerja in skrbi za otroke. Doslej namreč sodišča niso 
v vsakem primeru zahtevala poročilo skrbstvenega organa, če sta se zakonca 
sporazumela glede otrok. (Maribor) 

75. člen 
Iz določil tega člena je razvidno, da lahko zahteva razvezo tudi za 

razvezo krivi zakonec. Zato bi kazalo med pogoji za razvezo spremeniti določilo 
druge alinee 75. člena tako, da bi bila razveza možna, če drugi zakonec brez 
upravičenega razloga zapusti družino in je preteklo več kot 2 leti in ne samo 
6 mesecev, kot predvideva osnutek zakona. Šest mesecev se namreč zdi le pre- 
kratka doba za spoznanje, ali je čustvena navezanost na drugega partnerja 
dolgotrajna in dovolj močna oziroma če je navezanost na zakonca in otroke 
močnejša in prevlada po daljšem obdobju. (Maribor) 

77. člen 
Ta člen naj bi se spremenil tako, da bi pred drugim spravnim poskusom 

moralo sodišče obvezno zahtevati poročilo organa za varstvo družine. (Maribor) 
83. člen 
Predlagano je bilo, da se nadomesti 3. odstavek z novim besedilom, in 

sicer: »Zakonec, ki ob razvezi zakonske zveze ni zahteval preživnine, lahko 
to iz upravičenih razlogov uveljavlja še najkasneje v roku dveh let po raz- 
vezi.« 

Iz prakse socialne službe in pravosodnih organov namreč vemo, da zakonci 
ob razvezi zaradi čustvene prizadetosti, zastrašenosti ali ponižanj, ki so jih pred 
razvezo doživeli, pogosto ne uveljavljajo preživnine takoj ob razvezi. V mnogih 
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primerih pa nastopajo tudi po razvezi zakona spremenjene okoliščine, ki opravi- 
čujejo zahtevo do preživnine. (Maribor) 

97. člen 
Predlagano je bilo, da bi imel pravico tožiti domnevnega očeta nezakonskega 

otroka tudi organ za varstvo družine. Predlog, da bi organ za varstvo družine 
lahko sproži postopek za ugotovitev očetovstva nezakonskemu otroku, se daje 
zato, ker so zelo pogosti primeri, ko mati tega sama ne stori, otrok pa ostaja 
slabo oskrbljen, ker ne prejema preživnine od očeta. (Velenje) 

104. člen 
K določbi tega člena bi bilo treba dodati, da lahko otrok izpodbija očetov- 

stvo še 5 let po polnoletnosti. (Maribor) 
113., 117. in 225. člen 
Določila omenjenih členov je treba uskladiti in izenačiti mladoletnika, ki 

dopolni 15 let in živi pri starših oziroma pod skrbništvom!. (Maribor) 
142. člen 
Po določilu tega člena osnutka zakona o družinskih razmerjih ima organ 

za varstvo družine pravico zahtevati povračilo izdatkov v civilno-pravnem 
postopku, kar je pa često oteženo, ker ni mogoče obremeniti staršev za vnaprej 
in skoraj nemogoče izterjati večje zneske za nazaj. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi bilo treba v prihodnje poenotiti vsa 
določila v zakonodaji, ki urejajo način prispevanja k preživljanju kake osebe. 
(Maribor) 

151. člen 
Izražen je bil predlog, da se v 4. vrsti omenjenega člena zamenja beseda 

»in« z besedo »ali«. S tem postane nadaljevanje stavka, ki sledi samostojen pogoj 
in daje možnost, da se posvaja otroke kot do sedaj. Organ za varstvo družine 
pa opravi že pred začetkom postopka za popolno posvojitev otroka vse potreb- 
no, da bi uredil pogoje, da ostane otrok v lastni družini. Če do tega ne pride, 
je enoletno obdobje dovolj dolgo, da se lahko po preteku tega roka odloči 
za popolno posvojitev. (Maribor) 

161. člen 
K določbi tega člena bi bilo treba dodati, da je zoper odločbo o zavrnitvi 

predloga za posvojitev dopustna pritožba, ki pa je vezana na rok, ker bi to 
pripomoglo k pravni varnosti posvojitelja. To je še posebno utemeljeno zato, 
ker je rok za pritožbo zoper odločbo* o posvojitvi določen na 15 dni. (Maribor) 

176. člen 
K določbi tega člena je bil dan predlog, da naj ne bi bili pri nepopolni 

posvojitvi navzoči otrokovi starši oziroma roditelj, ki se otroku odpoveduje, 
ker lahko nastane zelo mučna situacija tako pri obojestranski kot pri enostran- 
ski posvojitvi. Mnogokrat bi bilo v korist otroka, da se starši osebno ne spozna- 
jo s posvojitelji, ker jih ti pozneje nadlegujejo in tudi izsiljujejo z raznimi 
zahtevami. Starši naj bi dali prej v postopku pri organu za varstvo družine 
izjavo, da se s posvojitvijo strinjajo1. (Maribor) 

248. člen 
Dan je bil predlog, da bi se prvi odstavek omenjenega člena dopolnil tako, 

da bi se glasil: »Družina, ki daje varstvo tujemu otroku, je rejniška družina«. 
S tem bi bilo jasneje opredeljeno, da se ne šteje za rejniško razmerje vzgojo 

51» 
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in skrb, ki jo otroku dajejo sorodniki v ravni črti in za katere obstaja obveznost 
preživljanja po določilih v poglavju o razmerju med starši in otroci. (Maribor) 

K VI. poglavju — o rejništvu, je bilo izraženo tudi mnenje, da bi se rejniku, 
če ne v tem zakonu, pa v zakonih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, 
ki skrbi za dva ali več rejencev, priznavalo delovno razmerje. (Velenje) 

Št.: 56-12/74 
Ljubljana, 21. 1. 1974 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. januarja 1974 obravnaval osnutek za- 
kona o družinskih razmerjih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora v celoti podprli načela, na katerih te- 
melji osnutek navedenega zakona, zlasti pa načelo, da je družbena skupnost 
predvsem zainteresirana za zdrav razvoj otrok, zaradi česar mora pravno 
urejanje družinskih razmerij ščititi predvsem otroka. Podprli so tudi vse novosti, 
ki jih osnutek prinaša, zlasti kar zadeva razvezo zakonske zveze, posvojitev in 
poslovno sposobnost otrok po dopolnjenem l'5. letu starosti. 

Ko so poslanci obravnavali posamezne zakonske določbe, so izrazili nasled- 
nje pripombe, predloge in stališča: 

K preambuli: Predlagatelj naj ponovno prouči smotrnost preambule, 
ki v bistvu ponavlja ustavna načela. Zato taka, kot je predlagana, ni potrebna. 

K splošnim načelom: V 4., 8., 9. in 10. členu so definirani zakonska 
zveza, posvojitev, skrbništvo in rejništvo. Po mnenju poslancev bi se morali 
navedeni členi prenesti v tista poglavja, ki urejajo posamezne navedene in- 
stitute. Taki, kot so ti členi formulirani, niso splošna načela, pač pa opredelitev 
oziroma defenicija, zato v to poglavje seveda ne spadajo. Ista pripomba velja 
tudi za drugi odstavek 5. člena. 

K 3. členu: V ta člen je treba vnesti tudi preživljanje otrok, tako kakor 
je to bilo do sedaj urejeno v 5. členu zakona o zakonski zvezi in kakor je pred- 
videno v 52. členu. Tako bi se ta člen glasil: 

»Družbeni namen zakonske zveze je zasnovanje družine, vzgoja in pre- 
življanje otrok .« 

K 10. členu : V drugi vrsti naj se beseda »vzrokov-« nadomesti z besedo 
»razlogov-«. Razlogi so namreč tisti, ki narekujejo posebno obliko družbenega 
varstva otrok v obliki rejništva. 

K 17. členu: V tem členu so navedeni pogoji za sklenitev zakonske 
zveze. Zato bi bilo prav, da v prvi vrsti besedo »obstoj« nadomesti beseda 
»nastanek«. Ker pa so pogoji iz tega člena potrebni tudi za to, da lahko zakonska 
zveza obstaja, je bilo izraženo tudi mnenje, da morajo biti zakoniti pogoji 
dani tako za nastanek kakor tudi za obstoj zakonske skupnosti. 

K 22. členu : Sprejme naj se variantni dodatek za drugi odstavek tega 
člena, saj je praksa že do sedaj pokazala, da je primerov sklenitve zakonske 
zveze med sorodniki po svaštvu sorazmerno malo, kar kaže na to, da je tako 
sklepanje zakonske zveze tuje narodnim običajem in pojmovanju. 

Poslanci so opozorili pri tem členu na nedosledno terminologijo, saj govo- 
ri v nekaterih primerih o tem, da je zakonska zveza razglašena za neveljavno, 
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v drugih primerih pa o tem, da je taka zveza razveljavljena. Predlagatelj naj 
zato to vprašanje ponovno prouči, saj v dosedanji praksi in teoriji glede teh 
vprašanj ni prihajalo do nejasnosti in sporov. Zato naj se dosledno uporabljata 
termina neveljavne zakonske zveze in prenehanja zakonske zveze. 

K 24. členu : Glede na zavzeto stališče k variantnemu predlogu 22. člena 
naj se sprejme variantni predlog tudi v 24. členu. 

K 25. členu : Člani odbora so ugotovili, da je vsebina člena določba 
procesualne narave. Zato bi bilo prav, da se vprašanja, ki jih rešuje ta člen, 
uredijo v zakonu o nepravdnem postopku. Ker pa je jasno, da ta zakon še ne 
bo tako kmalu sprejet, je potrebno, da člen ostane, spremeniti pa bi bilo 
treba vrstni red oseb in organov, ki morajo biti zaslišane oziroma ki morajo 
dati svoje mnenje. Sodišče mora najprej slišati stališče prosilca, to je mlado- 
letnika, nato osebe, s katero namerava mladoletnik skleniti zakonsko zvezo, 
nato mladoletnikove starše, dobiti pa mora tudi mnenje pristojnega organa 
za varstvo družine. Doda naj. se še neke vrste generalna klavzula, da mora 
sodišče po potrebi zbrati še druge dokaze, da ugotovi, ali je mladoletnik dušev- 
no in telesno toliko zrel, da se mu lahko dovoli sklenitev zakonske zveze. V tem 
primeru bi prišlo v poštev zaslišanje različnih izvedencev. 

K 27. členu : V drugi vrsti drugega odstavka je pri besedi »izpiske« pra- 
vilna uporaba dvojine. 

K 28. členu: Vsebino tega člena naj predlagatelj ponovno prouči in 
uskladi z novo ustavo. Člen govori namreč o predsedniku občinske skupščine 
oziroma o- odborniku in matičarju. Nesporno je, da odbornikov ne bomo 
več imeli. Zato naj se uporablja termin »pooblaščena oseba občinske skupščine«. 

K 29. členu: K prvemu odstavku tega člena velja ista pripomba kakor 
k 28. členu. 

K 30. č 1 e n u : V drugi vrsti drugega odstavka naj se beseda »važne« na- 
domesti z besedo »upravičene«. Gre namreč za to, da morata imeti bodoča 
zakonca upravičene razloge za to, da lahko zahtevata sklenitev zakonske zveze 
izven uradno določenih prostorov. 

Ob tej pripombi so člani odbora ugotovili, da predlagatelj nedosledno 
navaja v določenih primerih važne, v drugih primerih pa upravičene razloge, 
Zato velja ta pripomba tudi za člene 123, 126, 186 in 272. 

K 33. členu : V tretji vrsti naj se med besedi »vsakega zakonca« vstavi 
beseda »bodočega«. Pred razglasitvijo, da je zakonska zveza sklenjena, ni mogoče 
še govoriti o zakoncih, pa tudi o zaročencih ne, ker instituta zaroke v našem 
pravnem sistemu ne poznamo, pač pa o bodočih zakoncih. 

K 41. členu : Crta naj se tretji odstavek, saj ni potreben. Organ, ki 
bo odločal o neveljavnosti zakonske zveze, bo moral sam ugotavljati primere 
bistvenih lastnosti, ki imajo za posledico neveljavnost zakonske zveze. Ker z 
naštevanjem ne moremo izčrpati vseh primerov, naj se opusti tudi delno 
naštevanje. 

K 43. členu : Glede razveljavljanja zakonske zveze velja ista pripomba 
kakor k 22. členu. 

V tretji vrsti prvega odstavka naj se beseda »korist« nadomesti z besedo 
»interes«. Beseda korist ima namreč materialni prizvok, v primeru tožbe pa 
gre za neposredni pravni interes vseh tistih navedenih upravičencev, ki želijo, 
da se zakonska zveza razglasi za neveljavno. 
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V četrtem odstavku je določeno, da pravica tožbe za razveljavljanje zakon- 
ske zveze ne zastara tudi v primeru drugega odstavka, to je po prenehanju du- 
ševne bolezni ali nesposobnosti razsojanja enega izmed zakoncev. Izraženo je 
bilo mnenje, da bi v primeru iz drugega odstavka tega člena morala biti tožba 
vezana na določen rok, verjetno na 1 leto, saj po določenem času, ko je 
eden od zakoncev ozdravel, ne bi bilo prav, da bi lahko drugi zakonec ob 
vsakem času, zaradi ozdravljene bolezni, lahko zahteval razveljavitev zakonske 
skupnosti. 

K 45. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči prvi odstavek tega člena, 
saj ni nobenega razloga, da bi lahko starši ali skrbnik s tožbo zahtevali raz- 
veljavitev zakonske zveze, ki jo je brez dovoljenja pristojnega sodišča sklenila 
oseba, ki še ni stara 18 let. Tako pravico bi lahko dali eventualno le javnemu 
tožilcu. 

K 60. členu: Sprejme naj se varianta, saj je določba, kot jo predlaga 
variantni dodatek, potrebna zaradi poudarjanja načela enakopravnosti zakoncev. 

K 66. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»V času trajanja zakonske zveze se skupno premoženje lahko razdeli po 

sporazumu ali na zahtevo enega od zakoncev. Tak sporazum mora overiti 
sodnik.« 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 67. členu: V prvem odstavku naj se uporablja dvojina, tako da se 

začetek glasi: »Deleža zakoncev na skupnem premoženju sta enaka, razen ...«. 
K 71. členu : V drugi vrsti naj se črta beseda »lahko«. Ce gre za primer 

dalj časa trajajoče izvenzakonske skupnosti, je prav, da se določbe zakona o 
preživljanju razveznih zakoncev in določbe, ki veljajo za skupno premoženje 
zakoncev, smiselno uporabljajo tudi za tako skupnost. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi moral predlagatelj bolj jasno oprede- 
liti namen skupnega življenja dveh oseb, ki sta živeli v izvenzakonski skup- 
nosti. 

K 72. č 1 e n u : Med besedi »razglasitvijo za« naj se vstavita besedi »enega 
zakonca«. 

Pripomba je redakcijskega značaja, vendar je potrebna zaradi jasnosti 
zakonskega besedila. 

K 73. in 74. členu: Institut sporazumne razveze zakonske zveze naj 
predlagatelj ponovno prouči, saj mora biti interes družbe usmerjen v to, da 
ohrani zakonsko skupnost. Zato bi morala zakonca ob sporazumnem predlogu 
za razvezo navajati razloge za tako odločitev, sodišče pa bi moralo oceniti, ali 
so razlogi dovolj tehtni. Ob tem vprašanju je bilo postavljeno tudi vprašanje 
enakosti državljanov pred zakonom, saj bosta socialno slabo stoječa zakonca, 
ki imata otroke, onemogočena predlagati sporazumno razvezo, ko je očitno, 
da bodo otroci zaradi razveze glede preživljanja v slabšem položaju, kot so 
bih v času trajanja zakonske skupnosti. 

K 76. členu : V drugi vrsti 1. točke drugega odstavka naj se na koncu 
doda beseda »razsojanje«. 

K 77. č 1 e n u : Tretji stavek naj se črta. V pravdnem postopku je nemogoče 
stranke obvezovati k določenim procesnim ravnanjem. Pri formulaciji, da je 
udeležba obeh zakoncev pri spravnem poskusu obvezna, bi se dalo sklepati, da 
lahko sochšče odredi tudi prisilni privod, tega pa v pravdi ne more storiti. 
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Posledice, če se kateri od zakoncev spravnega poskusa ne udeleži, so predvidene 
v naslednjih členih. 

K 83. čl en u : Tretji odstavek naj se črta — sprejme naj. se torej' varianta. 
Nobenega razloga namreč ni, da zakonec, ki ni prišel na spravni poskus, ne bi 
mogel v razvezni pravdi zahtevati določitev preživnine. 

K 86. členu : Predlagatelj naj vsebino tega člena ponovno prouči, saj se 
bodo zaradi ureditve odškodninskih obveznosti razvezane pravde preveč za- 
vlekle, čeprav je postopek v teh primerih po zakonu o pravdnem postopku pred- 
viden kot nujen. Mnenje članov odbora je, da naj' take zahtevke, ki so navedeni 
v tem členu, zakonec uveljavlja s posebno tožbo. 

K 93. členu: V drugi vrsti naj se za besedo »oseba« vejica nadomesti 
s piko, nadaljnje besedilo pa črta. Priznanje očetovstva namreč ni mogoče ve- 
zati na starost osebe, lahko pa jo vežemo na njeno razsodnost. 

K 94. členu : V prvi vrsti prvega odstavka naj se med besedi »ali ne« 
vstavi beseda »se«. Pripomba je redakcijskega značaja. 

K 101. členu : Člani odbora so bili mnenja, da se varianta ne bi smela 
sprejeti, saj mora biti tožba za izpodbijanje očetovstva vezana na rok. 

K 103. členu : Varianta naj odpade, tako da drugi odstavek postane se- 
stavni del tega člena iz istih razlogov, kakor je navedeno s pripombo k 101. členu. 

K 106. členu : Na koncu stavka naj se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: »kolikor iz narave stvari ne izhaja kaj drugega.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi uskladenega besedila s 100. členom. 
K 107. členu : V ta člen naj se vključi tudi besedilo 108. člena, in sicer 

kot drugi odstavek. Starši so namreč dolžni svoje otroke preživljati in skrbeti 
za njihovo življenje in zdravje, bistvena njihova dolžnost pa je tudi vzgoja otrok. 
Že dosedanji zakon o razmerju med staršii in otroki je vse te obveznosti staršev 
urejal v enem členu. 

K 116. členu : Predlagatelj naj vsebino tega člena ponovno prouči, zlasti 
glede na vsebino 113. in 114. člena. Z zaslužkom lahko otrok pridobi tudi nepre- 
mičnine ali premičnine večje vrednosti. Ce lahko razpolaga s svojim osebnim 
dohodkom, lahko razpolaga tudi s premoženjem, ki izvira iz tega dohodka. 

K 119. členu : Drugi odstavek tega člena naj se preformulira tako, da se 
glasi: »Ce gre za odločitve, ki bistveno vplivajo na bodoči razvoj otroka, morata 
o tem sporazumno odločati oba roditelja; to velja tudi za tistega roditelja, pri 
katerem otrok ne živi, če izpolnjuje svoje dolžnosti do otroka.«. 

Preformulacija je potrebna zaradi večje jasnosti zakonskega besedila. 
V prvi vrsti tretjega odstavka naj se med besedi »odloči organ« vstavita 

besedi »o tem«. Pripomba je redakcijskega značaja, vendar je potrebna zaradi 
večje jasnosti zakonskega besedila. 

K 120. členu : V zadnji vrsti naj se med besedi »odloči organ« vstavita 
besedi »o tem«. 

K 131. členu : Ker se preživnina določa individualno za vsakega otroka 
posebej, je treba v tem členu uporabljati ednino. Tako se ta člen glasi: »Preživ- 
nina se določi po potrebah upravičenca ter po pridobitnih zmožnostih zavezanca«. 

K 141. členu : Ta člen naj se črta, saj v tem zakonu ni mogoče določati 
vrstnega reda zahtevkov v izvršbi, ker je to predmet izvršilnega postopka, 
le-ta pa spada v pristojnost federacije, tako da bi s to določbo celo posegali 
v zvezno pristojnost. 
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Kpodpoglavju 1 — pogoji za posvojitev:Vto podpoglavje je 
treba vključiti tudi vsebino 157. in 170. člena, ki sta identična in veljata tako 
za popolno kot nepopolno posvojitev. 

K 147. členu : Postavlja se vprašanje, ali ne bi v izjemnih in upravičenih 
primerih, ko posvojitelj ni 18 let starejši od posvojenca, določiti spodnjo mejo 
recimo 10-letna starostna razlika. 

K 157. č 1 e n u : Ce bo vsebina tega člena ostala v podpoglavju o postopku 
za popolno posvojitev, je treba v prvi vrsti med besedi »za posvojitev« vstaviti 
besedo »popolno«. 

K 161. členu : V tretji vrsti je treba med besedi »o posvojitvi« vstaviti 
besedo »popolni«. 

Crta naj se zadnji stavek, saj ni nobenih razlogov za to, da pritožba zoper 
odločbo o zavrnitvi predloga za posvojitev ne bi bila vezana na rok. 

K podpoglavju 5 — postopek za nepopolno posvojitev: 
Izraženo je bilo mnenje, da naj se uporablja v vseh členih enotna terminologija 
glede pogodbe o posvojitvi, saj v nekaterih primerih govori zakon o posvojilni 
pogodbi, v nekaterih primerih pa o pogodbi o posvojitvi. Najprimernejši izraz 
bi bil posvojitvena pogodba, saj je le-ta v dosedanji praksi najbolj uporabljena. 
To velja za 168., 174., 175., 176. in 180. člen. 

Razumljivo je, da je za popolno posvojitev potrebno, da mladoletno osebo 
posvojita oba zakonca, saj se pri popolni posvojitvi vzpostavlja roditeljsko 
razmerje. Nobenega razloga pa ni, da bi to veljalo tudi za nepopolno posvojitev, 
saj je že sedanji temeljni zakon o posvojitvi v drugem odstavku 6. člena določal, 
da sicer zakonca lahko skupno posvojita isto osebo, lahko pa jo posvoji tudi le 
eden od njiju, vendar je v tem primeru potrebna privolitev drugega zakonca. 
Nobenega razloga ni, da take rešitve ne bi sprejeli tudi v tem zakonu. 

K 184. členu: V ta člen bi morali vključiti tudi krajevno skupnost, saj 
njeni organi prav dobro poznajo razmere, v katerih občani krajevne skupnosti 
živijo. 

K 193. členu : Ker je v 192. členu povedano, da so osebe, ki so pod 
skrbništvom, varovanci, naj se ta pojem uporablja tudi v naslednjih členih. 
Zato naj se v prvi vrsti tega člena besede »Osebi pod skrbništvom« nadomestijo 
z besedo »Varovancu«. 

K 196. členu : V prvi vrsti naj se za besedo »varovancev« uporabi ednin- 
ska oblika. 

K 198. členu, : V zadnji vrsti naj se beseda »zavarovanca« nadomesti z 
besedo »varovanca«. 

K 225. členu : Ta člen ni usklađen s členom 113 tega osnutka, čeprav 
ni nobenih razlogov, da bi delali razliko med otroki, ki živijo s svojimi starši, 
in otroki, ki so pod skrbništvom. Zato naj predlagatelj oba člena uskladi. 

K 228. členu : Na koncu druge vrste odstavka naj se dodajo besede »po- 
polnoma ali delno«. Pripomba je redakcijskega značaja, vendar je potrebna 
zaradi jasnosti zakonskega besedila. 

K 229. členu : V prvi vrsti naj se med besedami »je odvzeta« vstavijo 
besede »popolnoma ali delno^. 

K 239. č 1 e n u : Na koncu tretje točke naj se dodasta besedi »ter skupnosti«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi usklajevanja z novo ustavo. 

K 263. členu : Glede rejnika morajo veljati pravzaprav isti pogoji kakor 
za posvojitelja. Zato naj se v prvem odstavku tega člena prevzame rešitev, ki 
je predvidena v členu 147 za posvojitelja. 



Priloge 809 

K 264. členu : Povežeta naj se prva in druga alinea, ker je druga nada- 
ljevanje vsebine prve. 

K 284. členu : V prvem in drugem odstavku je treba navajati pravilne 
številke členov, saj sedanje navedbe nimajo nobene zveze z vsebino tega člena. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona o družinskih raz- 
merjih sprejme. Predlagatelj mora pri pripravi predloga upoštevati zgoraj izra- 
žena mnenja, stališča in predloge. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen član odbora Mirko Žlender. 

SI: 56-12/74 
Ljubljana, 17. 1. 1974 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in odbor socialno- 
zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo sta na seji dne 15. januarja 
1974 obravnavala osnutek zakona o družinskih razmerjih, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da so z ustavnimi spremembami republike 
postale nosilci družinske zakonodaje, ker je bila celotna normativna dejavnost 
na tem področju prenesena v njihovo pristojnost. Tako so glede na svoje spe- 
cifične razmere posamezne republike pripravile ustrezne republiške predpise. 
Predloženi osnutek zakona ne vsebuje bistvenih vsebinskih sprememb glede na 
sedaj veljavne zvezne predpise, ki urejajo razmerja na tem področju, čeprav 
so bili le^-ti sprejeti in veljajo z manjšimi dopolnitvami že od leta 1947 ter so 
se med tem družbeni odnosi v naši državi bistveno spremenili. V skladu s temi 
spremembami pa se je spremenila tudi vloga družine, ki bi jo bilo treba zato 
prilagoditi novim pogledom in zahtevam. 

V načelni razpravi sta odbora sprejela predloženi osnutek zakona in pozi- 
tivno ocenila delo predlagatelja pri pripravi predloženega osnutka, zlasti ker 
se področje družinskih razmerij ureja kot celota v enem predpisu. Gre za eno 
pravno področje, zato je enoten predpis bolj praktičen in je lahko tudi idejno 
enotnejši. Izraženi pa so bih pomisleki, ah je pravilno, da zakon ureja le odnose 
med posameznimi člani družine, ne pa tudi razmerja med družino in družbo. 
Po mnenju odborov bi moral predloženi zakon urejati tudi razmerja med dru- 
žino in družbo in opredeliti, kako široko naj družba posega v družino. Družin- 
ska zakonodaja posega v medčloveške odnose1, za katere soi neposredno zainte- 
resirani tako posamezniki kot družina in družba. Pri tem bi bilo treba izhajati 
iz moralno-etičnih in socialnih izhodišč naše socialistične samoupravne družbe. 
Ker bo predloženi osnutek dan v javno razpravo, hkrati pa bo obravnavan 
tudi zakon o socialnem varstvu in o skupnosti socialnega varstva, ki je po 
obrazložitvi predstavnika predlagatelja že predložen izvršnemu svetu, naj se to 
vprašanje ponovno prouči. Hkrati pa je treba proučiti tudi vprašanje1, ah ne bi 
bilo glede na dejstvo, da le prenašamo določbe 1974. leta sprejetih zveznih 
predpisov in ni nobenih bistvenih vsebinskih sprememb, treba upoštevati 
spremenjene družbene odnose v naši družbi, ki so kot taki vplivali na družino 
kot življenjsko skupnost staršev in otrok in na ekonomska razmerja v družini, 
tem spremenjenim odnosom pa nato tudi prilagoditi vlogo družine. 
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Po mnenju obeh odborov naj bi v tej širši javni razpravi sodelovali in spre- 
jeli svoja stališča ter v njih opredelili vlogo družine v naši družbi vsi zainte- 
resirani politični, družbeni in strokovni dejavniki. 

V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da je predloženi zakon preobširen, zato 
je treba ponovno preučiti, katere so tiste določbe, ki ne urejajo vsebinskih raz- 
merij in jih je potrebno iz zakona črtati. Pristojni republiški sekretar pa naj 
nato z upravnimi in izvršilnimi predpisi uredi ta na zakonu temelječa razmerja. 
To so zlasti določbe o postopkih na posameznih področjih, kot npr. določbe 
od 26. do 34. člena, določbi 77. in 78. člena, določbe od 156. do 163. člena, od 
168. do 181. člena, od 240. do 246. člena, od 251. do 254. člena in od 265. do 
268. člena. 

,Pri podrobni obravnavi po posameznih členih so bile dane naslednje pri- 
pombe in predlogi: 

Kuvodnim načelom: Po mnenju odborov naj bi bila uvodna načela, 
ki so le deklarativni zapisi, če so potrebna, vsebinsko in pravno dejansko tudi 
izhodišča, ki naj bi bila nato- v zakonu izpeljana. Zato jih je treba ponovno 
proučiti in konkretizirati ter nato v zakonu dosledno izpeljati. 

K 1. členu : Ponovno je treba proučiti, kaj se s predloženim zakonom 
ureja, ker zakon uireja tudi druga vprašanja, ki v tem členu niso navedena. 

K 4. členu : Drugi stavek naj postane drugi odstavek. S tem v zvezi pa 
je potrebno definirati, kaj je izvenzakonska skupnost. 

K 11.členu : V prvem odstavku tega člena so opredeljene službe skupnosti 
socialnega varstva kot organi za varstvo družine. Teh skupnosti socialnega var- 
stva še nimamo, še ni sprejet oziroma predložen ustrezen zakon, zato bo šele 
tedaj, ko bo predložen, mogoče opredeliti, ali bo varstvo družine opravljal pri- 
stojni organ skupnosti ali služba, kot je to določeno v sedanjem besedilu. 

K 12. členu : V drugi vrsti je za besedo »posvojitve« potrebno črtati 
besedo »in« ter jo nadomestiti z besedo »ah«. 

V naši republiki je nujno zaradi uspešnega dela pri posvojitvah, zlasti pa 
enotne evidence otrok, ki čakajo na posvojitev, ustanoviti enega ali več stro- 
kovnih centrov posebej za posvojitve. 

K 17. členu : Po mnenju odborov naj se dikcija tega člena glasi tako, 
da bo razvidno, da imata aktivno vlogo pri sklenitvi zakonske zveze bodoča 
zakonca. 

K 20. členu : Potrebno je ponovno proučiti, ah posodobljen izraz »težje 
duševno prizadeta ali nerazsodna oseba« ustreza izrazu »umobolna«, ki ga 
uporablja sedaj veljavni predpis. O tem naj da svoje mnenje slovensko zdrav- 
niško društvo. 

K 22. č 1 e n u : Po mnenju nekaterih variantni predlog za drugi odstavek 
tega člena ni sprejemljiv, ker v primerih sklenitve zakonske zveze med sorod- 
niki po svaštvu ni bioloških posledic glede na potomce. 

K 24. 61 e n u : V četrti vrsti tega člena je za besedama »opravičeni raz- 
logi« potrebno črtati vejico in vstaviti besedilo »in ni medicinskih kontra- 
indikacij«. 

Ker sta odbora opredelila svoje stališče do variantnega predloga za drugi 
odstavek 22. člena, ni sprejemljiv tudi variantni predlog za drugi odstavek 24. 
člena. 

K 30. č 1 e n u : Drugi odstavek tega člena je treba dopolniti tako, da se 
zakonska zveza sme skleniti tudi na drugem mestu, če to zahtevajo okoliščine 
oziroma bodoča zakonca in navedeta za to važne razloge. 
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K 56. č 1 e n u : Po mnenju nekaterih članov odbora naj se besedilo v prvi 
vrati tega člena, »za preživljanje«, nadomesti z besedilom »k blaginji«. 

K 57. členu: V prvi vrsti tega člena je za besedo »zaposlen-« potrebno 
vstaviti besedilo »brez svoje krivde«. Pravico, da ga drugi zakonec preživlja 
po svojih močeh, naj ima samo tisti zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa 
ni zaposlen brez svoje krivde. 

K 75. č 1 e n u : Po mnenju nekaterih članov obeh odborov je v drugi 
alinei drugega odstavka določeni rok šest mesecev prekratek. 

K 82. č 1 e n u : Višino prispevka za vzdrževanje in vzgojo otrok naj bi 
določil organ za varstvo družine in ne sodišče, hkrati pa naj bi se glede 
na inflacijska gibanja ta višina preživnine avtomatično revalorizirala v skladu 
s porastom življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. 

K 83. členu : Po mnenju obeh odborov naji odpade varianta, predvidena 
za tretji odstavek tega člena. 

K 87. členu : Določba tega člena je prepodrobna in kot taka ne sodi 
v zakon. 

K 93. č 1 en u : Predlagatelj naj ponovno prouči besedilo tega člena in dolo- 
či takšno dikcijo, iz katere bi jasno izhajalo, da da priznanje očetovstva lahko 
»tudi« razsodna mladoletna oseba, če je stara najmanj 15 let. Iz sedanjega 
besedila namreč izhaja, da da lahko priznanje očetovstva le razsodna mlado- 
letna oseba, če je stara najmanj 15 let. 

K 96. členu: Po mnenju nekaterih naj ima pravico vložiti tožbo zaradi 
ugotovitve očetovstva za otroka, rojenega izven zakonske zveze, poleg matere 
in otroka, ko postane polnoleten, tudi organ za varstvo družine. 

K 101. členu : V drugem odstavku tega člena naj se določi daljši rok, 
kot 5 let po rojstvu otroka, za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva. 

K 103. členu: Po mnenju odborov naj drugi odstavek tega člena ostane 
nespremenjen, predvidena varianta pa naj se zato črta. 

K 107. členu : V drugem odstavku tega člena je treba določiti rok po 
rojstvu otroka, v katerem mati ne more zapustiti otroka zaradi odhoda v 
tujino, ki naj ne bo krajši od porodniškega dopusta, 

K 113. in 114. členu : Določbi obeh členov je treba združiti, ker sta 
smiselno povezani in bosta tako bolj razumljivi. V 114. členu pa naj se po 
mnenju nekaterih izraz »otrok« nadomesti z izrazom »mladoletnik.« 

K 117. členu: Izraženi so bili pomisleki, ali določba, tako kot je formu- 
lirana, ne izraža nezaupanje do staršev. Poudarjeno je bilo, da starši le v iz- 
jemnih primerih ne skrbijo za koristi svojih otrok, zato bi bilo temu ustrezno 
treba spremeniti dikcijo te določbe. 

K 123. členu : Glede pridobitve popolne opravilne sposobnosti je treba 
izenačiti mladoletnika, ki jo je pridobil s sklenitvijo zakonske zveze, s tistim 
mladoletnikom, ki je postal roditelj. Temu ustrezno je zato treba spremeniti 
besedilo drugega in tretjega odstavka tega člena. 

K 127. členu : Oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ah ve- 
denjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj, srne organ 
za varstvo družine v sporazumu s starši ali sam. Temu ustrezno je treba spre- 
meniti besedilo tega člena, ker tako kot je formuliran sedaj, izraža nezaupanje 
do staršev, ki le v izjemnih primerih ne skrbijo za koristi svojih otrok. 

K 128. členu : V prvem odstavku je potrebno poudariti, da sme organ 
za varstvo družine le v primerih, ko obstaja upravičen sum, da so prizadete 
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koristi otroka, zahtevati, da starši dajo račun o upravljanju otrokovega pre- 
možen j a. 

K 130. členu : Besedilo drugega odstavka je treba spremeniti tako, da 
se glasi: »Če polnoletni otroci ne izvršujejo svojih obveznosti, lahko organ 
za varstvo družine sproži postopek pri pristojnem organu, glede tistih, ki se 
nahajajo^ v tujini, pa lahko sproži postopek, da se jim zadrzi oziroma se ne 
podaljša potni list toliko časa, dokler ne izpolnijo dolžnosti, ki jih imajo do 
svojih roditeljev. 

Sprememba je potrebna, da bi se bolj poudarila obveznost tudi tistih 
otrok, ki so doma, pa ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, da preživljajo svoje 
starše. 

K 139. členu: V drugem odstavku tega 'člena naj se da .aktivna legiti- 
macija za preživninsko tožbo zoper otroke, ki zanemarjajo svoje preživninske 
obveznosti do staršev, tudi organu za varstvo družine. Hkrati naj se določi 
avtomatizem za revalorizacijo preživnin glede na povečanje življenjskih stro- 
škov in osebnih dohodkov. 

K 149. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči, ah je lahko posvojitelj 
tudi tuj državljan. 

K 151. členu : V četrti vrsti tega člena je na začetku potrebno črtati be- 
sedo »in« in jo nadomestiti z besedo »ah«. 

Sprememba je potrebna, ker je po mnenju obeh odborov potrebno dovoliti 
popolno posvojitev, poleg primerov, navedenih v določbi tega člena, tudi tedaj, 
ko se da utemeljeno pričakovati, da roditelji ne bodo izvrševali svojih rodi- 
teljskih dolžnosti. Takšen ukrep predstavlja zaščito, ki 'je v interesu otrok in 
posvojiteljev v tistih primerih, ko se ponovno pojavijo starši. 

K 169. členu : Izražen je bil pomislek, ah je potrebna privolitev rodi- 
telja za nepopolno posvojitev tudi tedaj, ko so mu odvzete roditeljske pravice, 
ker se te s sodno odločbo lahko vrnejo. Po mnenju nekaterih je takšna privolitev 
nujna za uspešno delo pri posvojitvah. 

Ob zaključku sta odbora sprejela predlog predlagatelja, naj se predloženi 
osnutek zakona da v javno razpravo. Predlagata republiškemu in socialno- 
zdravstvenemu zboru, da sprejmeta predloženi osnutek zakona z vsemi danimi 
pripombami in predlogi. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bila določena poslanka dr. 
Majda Benedik. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je bil določen poslanec 
dr. Edmond Kovačič. 

St.: 56-12/74 
Ljubljana, 16. 1. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. 
januarja 1974 obravnavala osnutek zakona o družinskih razmerjih, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi k osnutku zakona je komisija ugotovila, da predloženi 
zakon ne vsebuje bistvenih vsebinskih sprememb, ki jih je pripravila oziroma 
predlagala skupna komisija zvezne skupščine za kodifikacijo družinske zako- 
nodaje, ki je pripravila predlog za izdajo zakona o družini. Ker je bila kasneje 
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z ustavnimi spremembami normativna dejavnost na tem področju prenesena 
na republike, je omenjena komisija prenesla svoje delo na ustrezne republiške 
strokovne komisije, ki so glede na specifične razmere v republikah pripravile 
ustrezne republiške predpise. Vendar komisija ugotavlja, da teh bistvenih 
sprememb, ki jih je predlagala zvezna komisija, kakor tudi številne vsebinske 
spremembe, ki so bile predlagane na različnih družbenih nivojih, predvsem pa 
v nekaterih organizacijah žeina, v osnutku zakona niso upoštevane, tako da se 
osnutek, razen nekaterih sprememb, ki so sicer vsebinske, pokriva s sedaj ve- 
ljavnimi zveznimi predpisi na tem področju. Komisija meni, da bi predlagatelj 
moral upoštevati pri pripravi osnutka spremenjene družbene odnose v naši 
družbi, ki so vplivali na ekonomska razmerja v družini, predvsem pa na med- 
sebojna razmerja zakoncev v zakonski skupnosti, upoštevajoč vse večjo samo- 
stojnost in neodvisnost žene kot enakopravne partnerke v družinski skupnosti. 
Hkrati bi predlagatelj moral upoštevati, da nekateri predpisi na tem področju 
veljajo z manjšimi dopolnitvami že od leta 1947. Ustrezali so takratnim druž- 
benim odnosom, zato so tembolj upravičeni pomisleki, ali je primerno prenašati 
določbe teh predpisov, ki temeljijo na danes že preživelih razmerjih, v nov 
zakon o družinskih razmerjih, kajfti družbeni odnosi so se v tem obdobju bi- 
stveno spremenili in kot taki vplivali na družino kot življenjsko skupnost 
staršev in otrok. Prav tako pa sie je vloga družine v tam obdobju močno spre- 
menila in bi jo bilo potrebno prilagoditi tem novim pogledom in zahtevam. 

Hkrati komisija ugotavlja, da izhodišča, ki so opredeljena v uvodnih načelih 
k zakonu, kasneje niso izpeljana in predstavljajo le deklarativen zapis, ki v 
zakonu ni realiziran. Prav tako se vsiljuje pomislek, da so uvodna načela edina 
sled revolucionarnih sprememb, ki so se pripravljale na tem področju na zvez- 
nem nivoju, ki pa so kasneje pri pripravi republiškega zakona odpadle. 

Komisija je tudi menila, da je potrebno zakon še proučiti z vidika, katere 
so zakoniske oziroma izvršilne ali upravne določbe, ki ne urejajo vsebinskih 
razmerij in jih je zato treba iz zakona -črtati, v zakonu pa dati pooblastila pri- 
stojnemu republiškemu sekretarju, da ureja z upravnimi in izvršilnimi pred- 
pisi na zakonu temelječa razmerja, ki nimajo značaja zakonskih določb. 

Komisija tudi ugotavlja, da se zakon v nekaterih določbah sklicuje na 
skupnosti socialnega varstva, ki jih še nimamo, oziroma tovrstni zakon še ni 
predložen skupščini SR Slovenije, zato opozarja, da je treba hkrati s pripravo 
tega zakona oziroma pred njim sprejeti zakon, ki bo urejal skupnosti social- 
nega varstva oziroma opredelil njihove pristojnosti, da bi bilo tako možno 
ustrezno pripraviti predloženi zakon. 

Glede na navedeno komisija meni, da je potrebno v smislu danih pripomb 
zakon še temeljito proučiti in razmisliti, ali ne bi nekatera vsebinska raz- 
merja, ki opredeljujejo zakonsko zvezo in družino ter razmerja v zakonski 
zvezi in družini, bistveno menjali v smislu razprav v strokovnih organizacijah 
ob pripravi tez tega zakona. 

Pri podrobni obravnavi predloženega zakona pa je komisija zavzela na- 
slednje pripombe, mnenja in stališča: 

K uvodnim načelom: V smislu uvodne pripombe komisija ugo- 
tavlja, da načela niso v zakonu izpeljana, zato je vprašljivo, ali so sploh po- 
trebna. Poleg tega pa nekatera od teh načel ne morejo biti izhodišče za konci- 
piranje zakona, ker taka, kot so opredeljena, ne sodijo v ta zakon. 
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K 1. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči, ali je potrebno naštevati, 
kaj se s tem zakonom ureja, kajti zakon ureja tudi druga vprašanja, ki v tem 
členu niso navedena. 

K 3. členu : Ta člen naj se dopolni tako, da bo iz njega izhajalo, da je 
družbeni namen zakonske zveze zasnovanja družine in vzgoje otrok. 

Pripomba je redakcijskega značaja, 
K 4. č 1 e n u : Drugi stavek naj se izloči v poseben odstavek, ker gre za 

vsebinsko drugačno določbo. 
K 5. členu : V tretji vrsti naj se beseda »osebe« spremeni v »osebo«. 

Gre namreč za to, da imajo starši pravice in dolžnosti skrbeti za otroka kot 
osebo, ki naj se -razvije v koristnega člana družbe. 

K 6. členu: V prvi vrsti naj se črta beseda »njihovi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 11.členu: Po tem členu se opredeljujejo službe skupnosti socialnega 

varstva kot organi za varstvo družine, čeprav teh skupnosti še nimamo oziroma 
še ni predložen ustrezen zakon. Prav tako bo verjetno varstvo družine opravljal 
pristojni organ skupnosti socialnega varstva in ne služba, kot je to določeno 
po sedanji dikciji. 

K 12. členu : V prvi vrsti se za besedo »v republiki« doda beseda »usta- 
novi«. Dopolnitev je potrebna zato, ker je ta beseda pri pisanju teksta izpadla. 

K 17. členu: Nekateri člani komisije so menili, da je za sklenitev za- 
konske zveze potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita pred pristojnim 
organom svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo, in ne za obstoj, kot je 
to določeno sedaj. 

K 28. členu: Ta člen določa, da pri sklenitvi zakonske zveze sodeluje 
predsednik oziroma odbornik občinske skupščine. Besedo »odbornik« bo po- 
trebno pri končnem predlogu zakona nadomestiti z ustreznim izrazom, kajti 
ustava bo sprejeta pred tem zakonom in bomo imeli v delegatskih zborih de- 
legate, ki pa bodo imeli menljiv, torej nestalen mandat. 

Ta pripomba naj se smiselno upošteva pri vseh nadaljnjih členih, kjer se 
pojavlja beseda »odbornik«. 

K 43. in 46. členu : Beseda »razveljavljanje« naj se nadomesti z besedo 
»razvelj avlj en je«. 

Pripomba je redakcijskega značaja in naj se upošteva pri vseh nadaljnjih 
členih. 

K naslovu pred 51. členom : Ta naslov naj se postavi v mno- 
žino: »Pravice in dolžnosti zakoncev«. Zakonci imajo namreč več pravic in 
dolžnosti. 

K 57. č 1 e n u : V prvi vrsti naj se za besedami »pa ni zaposlen« dodajo 
besede »brez svoije krivde«. Pravico, da ga drugi zakonec preživlja po svojih 
močeh, naj ima samo tisti zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa ni zaposlen 
brez svoje krivde. 

K 61.členu: V drugi vrsti se besedi »skupnega premoženja« nadomestita 
in dopolnita z besedami »na skupnem premoženju«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 70. členu : Komisija je menila, da je za sklenitev pravnih poslov med 

zakoncema potrebno, da so ti pravni posli sklenjeni pred sodnikom in ne le 
overovljeni pred njim. 

K 76.členu: Na koncu prve točke naj se doda beseda »razsojanje«. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 
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K 77. členu: Za besedo spravni« v prvi vrsti naj se doda beseda 
»poskus«. 

K 79. členu : S tem zakonom se določajo nekatere posebne določbe o 
postopku pri spravnem poskusu. Prouči naj se, ali so te posebne določbe po- 
trebne, če niso že vsebovane v zakonu o pravdnem postopku. 

K 93. členu : Komisija je menila, da je potrebno ta člen vsebinsko 
proučiti, kajti pojem razsodne mladoletne osebe je dokaj nedefiniran. Pred- 
postavlja se namreč, da mladoletne osebe prav zaradi svoje mladosti niso po- 
vsem razsodne. 

K 96. členu : Komisija je menila, da bi lahko tožbo zaradi ugotovitve 
očetovstva za otroka, rojenega izven zakonske zveze, vložil tudi skrbnik brez 
privoljenja organa za varstvo družine, kajti s tako tožbo se prav gotovo zasle- 
duje otrokova korist. 

K 101. členu : Nekateri člani komisije so menili, da je prekluzivni rok 
5 let v drugem odstavku prekratek. 

K 130. členu : V predzadnji vrsti drugega odstavka naj se beseda »za- 
gotovijo« nadomesti z besedo »izpolnijo«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 132. členu: V drugi vrsti naj se besede »navzgornji in navzdolni« 

črtajo. Dolžnost preživljanja imajo namreč tudi drugi sorodniki v ravni črti, 
zato te besede ničesar ne povedo. 

K 161. členu : Postopek za posvojitev naj se ustavi tudi, če je bil začet 
po uradni dolžnosti in ne le, če se je začel na predlog za posvojitev. V tem 
smislu naj se ta člen dopolni. 

K 202. členu : Ta člen naj se stilistično preformulira tako, da bo jasno 
razvidno, da lahko zaupa posamezne zadeve pri izvrševanju skrbništva organ 
za varstvo družine, če upravlja skrbništvo neposredno tudi drugim strokovnim 
osebam izven tega organa, kot na primer temeljni organizaciji združenega 
dela. 

K 257. členu: V prvi vrsti naj se beseda »samo« nadomesti z besedo 
»sami«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 264. členu : Prva in druga alinea naj se združita. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 274. členu: V prvi vrsti naj se besedi »delovne skupnosti« nadomestita 

z besedami »druge pravne osebe«. Sprememba je potrebna zatoi, ker je potrebno 
dikcijo tega člena uskladiti z zakonom o prekrških. 

Hkrati komisija predlaga predlagatelju, da naj predloži osnutek zakona 
republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo zaradi uskladitve vi- 
šine kazni z ostalimi predpisi, ki predvidevajo kaznovanje za prekršek. 

K 282. členu : Ker bo ta zakon sprejet po sprejemu republiške ustave, 
bo potrebno pri predlogu zakona proučiti, ali je ta določba sploh potrebna, 
kajti predvideva se, da bo že z ustavo dana možnost, da republiški sekretar 
na svojem področju izdaja izvršilne in upravne predpise. 

Komisija prav tako opozarja predlagatelja, da naj pri pripravi predloga 
odpravi številne tiskovne napake, ki so nastale pri pisavi osnutka. 

Št.: 56-12/74 
Ljubljana, 11. 1. 1974 
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OSNUTEK ZAKONA 

o prekrških zoper javni red in mir 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Pojem prekrška zoper javni red in mir 

1. čl en 

Po tem zakonu se kaznujejo kot prekrški zoper javni) red in mir dejanja, 
s katerimi se v primerih, navedenih v zakonu, na nedovoljen način motita mir 
ali delo občanov, povzroča nemir, neraspoloženje, vznemirjenost občanov ali 
javno zgražanje, ovira za izvrševanje pravic in dolžnosti občanov, organizacij 
združenega dela in drugih organizacij, ovira izvršitev zakonitih ukrepov držav- 
nih organov in uradnih oseb, ali s katerimi se omalovažujejo taki ukrepi, ogroža 
splošno varnost ljudi in premoženja, žali javna morala, ovira vzgojo otrok in 
mladine, žalijo državni organi in organizacije, kvari zunanji mir ljudi v orga- 
nizirani družbeni skupnosti. 

2. Varstvo miru 

2. člen 

Prepovedana so dejanja, ki ljudi občutno vznemirjajo ali motijo pri nji- 
hovem delu, razvedrilu ali počitku. 

3. člen 

Kdor uporablja naprave, s katerimi se dela hrup ali drugače moti okolica, 
mora take motnje kar najbolje omejiti. 

Za notranje zadeve pristojni občinski upravni organ lahko omeji ali pre- 
pove uporabo naprav iz prejšnjega odstavka v bližini zdravstvenih, šolskih, 
vzgojnih in podobnih zavodov ter uradov, če uporaba teh naprav moti njihovo 
delo ali če to sicer narekujejo varnost prometa ali koristi turizma. Zoper tako 
odločbo je dovoljena pritožba v osmih dneh. 

3. Red in mir v gostinskih prostorih 

4. člen 

Poslovodja ali druga odgovorna oseba v družbenem gostinskem obratu ter 
zasebni gostinec ali oseba, ki ji je zaupano vodenje gostišča zasebnega go- 
stinca, morajo ukreniti vse potrebno za vzdrževanje reda in mira v gostinskih 
prostorih in naznaniti postaji milice ali drugemu organu službe javne varnosti 
vsako kršitev javnega reda in mira v teh prostorih. 

5. člen 

Organizacije in občani, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo ter restavra- 
cije, okrepčevalnice, počitniški domovi in druge posebne gostinske enote orga- 
nizacij združenega dela in državnih organov smejo točiti alkoholne pijače samo 
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v poslovnem času, ki ga določi občinska skupščina. Pri ureditvi tega vprašanja 
mora občinska skupščina upoštevati krajevne potrebe, obiske gostov, pred- 
vsem pa stanje javnega reda in mira na svojem območju. 

4. Nabiranje prostovoljnih prispevkov 

6. člen 

Organizacije združenega dela in druge organizacije ter zasebno-pravne 
osebe lahko nabirajo prostovoljne prispevke pri občanih im organizacijah na 
območju občine, če imajo za to dovoljenje. Dovoljenje se lahko izda tudi občanu, 
ki ima zaradi elementarne ali druge hude nesreče veliko škodo in to predlaga 
krajevna skupnost ali krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda za notraje zadeve pristojni občinski 
upravni organ, če je zadostno izkazano, da se bodo zbrani prispevki uporabili 
za splošno koristen namen, ki ga organizacija lahko uresniči v mejah svoje 
dejavnosti, ali za niamen, ki ga je izkazal občan. 

Pristojni organ določi v dovoljenju način zbiranja prispevkov in rok 
veljavnosti dovoljenja. 

Organizator javne prireditve, ki je bila po predpisih priglašena ali zanjo 
izdano dovoljenje, ni dolžan imeti dovoljenja, predpisanega v prvem odstavku 
tega člena, če pobira namesto vstopnine prostovoljne prispevke. 

Pogoji za nabiranje prispevkov v verske namene so urejeni s posebnim 
zakonom. 

5. Varstvo čistoče javnih površin 

7. člen 

Prepovedano je onesnaženje javnih cest in površin neposredno ob javnih 
cestah z odlaganjem odpadnega materiala. 

Kdor onesnaži javno cesto ali površino neposredno ob njej, jo je dolžan 
takoj očistiti. Če tega ne stori v roku, ki mu je določen, očisti javno cesto ali 
površino neposredno ob njej na njegove stroške upravijalec ceste. 

6. Napisi na zgradbah 

8. člen 

Prepovedano je pisati ali risati po fasadah zgradb, ograjah in na drugem 
javnosti dostopnem kraju, nespodobne ali neprimerne napise, izreke, gesla, 
risbe in podobno, kar žali javno moralo ali narodno ali politično zavest ob^ 
čanov. 

Lastnik, najemnik ali oseba, ki je v poslovni stavbi ali stanovanjski hiši 
v družbeni lastnini, odgovorna za red in čistočo, mora skrbeti, da se odstranijo 
z zidov in ograj nespodobni ali neprimerni napisi, izreki, gesla, risbe in podobno, 
kar žali javno moralo ali narodno ali politično zavest občanov. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo skrbeti, da so hišne table in drugi 
napisi na zgradbi čisti, in da ne kvarijo podobe kraja oziroma okolice. 

52 
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7. Izobešanje zastav 

9. člen 

Državne zastave, zastave narodnih manjšin in zastave družbenih organizacij, 
ki se izobešajo, ne smejo biti raztrgane, zamazane ali sicer neprimerne. 

Zastave je treba odstraniti, ko mine razlog, zaradi katerega so bile izobešene. 
Hkrati je treba odstraniti tudi morebitne transparente in druge priložnostne 
okraske. 

Zastave tujih držav se smejo izobesiti samo z dovoljenjem za notranje 
zadeve pristojnega upravnega organa občine ali na splošen poziv. 

8. Varstvo vzgoje mladoletnikov 

10. člen 

Mladoletniki ne smejo obiskovati nočnih lokalov. 
Mladoletniki, ki še niso stari 16 let, ne smejo obiskovati takih filmskih 

predstav in prireditev, ki so javno razglašene kot mladini neprimerne ali brez 
spremstva odraslih oseb obiskovati gostilne in druge lokale, kjer se točijo 
alkoholne pijače. 

II. DOLOČBE O KAZNIH IN VARNOSTNIH UKREPIH 

11. člen 

Z zaporom do dveh mesecev se kaznuje; 
1. kdor se na javnem kraju ah na prostoru, kjer vzdržuje red in mir 

organizacija združenega dela oziroma druga organizacija ah državni organ, 
pretepa ali sodeluje v pretepu, ali vede na posebno drzen, surov, nesramen 
ah žaljiv način; 

2. kdor izreka ali razširja vznemirljive vesti ah trditve, ki žalijo narodno 
ah politično zavest občanov ali lahko izzovejo vznemirjenost občanov ah nji- 
hovo nerazpoloženje nasproti državnim organom in njihovim zakonitim ukre- 
pom. ali s katerimi se lahko ogrozita javni red in mir ali ovira ah prepreči 
izvršitev ukrepov državnih organov; 

3. kdor na javnem kraju z govorom, pisanjem, z nošenjem raznih znakov 
in emblemov ali na drug način blati družbenopolitično ureditev Jugoslavije 
oziroma izziva ali žali moralna, narodnostna ali patriotična čustva občanov; 

4. kdor se klati, potepa ah berači; 
5. kdor se vdaja prostituciji, pri tem sodeluje, jo dovoljuje ah podpira; 
6. kdor organizira, pripravlja ah podpira dejanja spolne nemorale ah kdor 

dovoli, da se v njegovih prostorih opravljajo taka dejanja; kdor sodeluje pri 
takih dejanjih. 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 6. točke prejšnjega odstavka 
tega člena z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev. Enako se kaznuje pravna oseba, 
ki sodeluje ah dovoljuje in podpira dejanja iz 5. točke prejšnjega odstavka 
tega člena. 
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Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno 
kaznijo do 1000 dinarjev. 

12. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje: 

1. kdor se prepira, vpije ali kako drugače nespodobno vede na javnem kraju 
ali prostoru, kjer vzdržuje red organizacija združenega dela, druga organizacija 
ali državni organ; 

2. kdor se nedostojno vede proti uradni osebi pri uradnem poslovanju, 
ali zaradi uradnega poslovanja ali ne upošteva na kraju samem odrejenega 
zakonitega ukrepa uradne osebe; 

3. kdor je na javnem kraju pijan in vznemirja ljudi, ovira promet ali krši 
javno moralo; * 

4. kdor občutno moti okolico s hrupom, ropotom ali z razgrajanjem; kdor 
na nedovoljen način občutno moti mir aH ogroža varnost kakšne osebe v za- 
sebnem prostoru ali kdor kakorkoli moti nočni mir in počitek; 

5. kdor brez potrebe strelja tako, da ogroža ljudi ali premoženje; 
6. kdor primerno ne zavaruje nevarnih živali; 
7. kdor muči živali, jih preobremenjuje ali ravna z njimi na surov način; 
8. kdor lovi ali pobija ptice pevke in druge za kmetijstvo in gozdarstvo 

koristne živali, pobira njihova jajca, odnaša ali razdira njihova gnezda ali 
legla; 

9. kdor igra z namenom, da si pridobi materialno korist, hazardne ali 
druge podobne igre; kdor podpira ali dovoljuje taka dejanja; 

10. kdor v nasprotju z omejitvijo oziroma prepovedjo po drugem odstavku 
3. člena tega zakona uporablja zvočnike, radijske aparate, gramofone, glasbila 
ali druge podobne naprave; 

11. kdor sramoti zastavo, grb ali drugo znamenje družbenopolitičnih skup- 
nosti, njenih organov, narodnosti ali zastavo oziroma drugo znamenje družbeno- 
politične organizacije; 

12. kdor poškoduje napis ah oznako državnega organa, organizacije zdru- 
ženega dela ali druge organizacije aH kdor raztrga, zamaže ali na drug na- 
čin poškoduje ali odstrani javno nabit oglas državnega organa, organizacije 
združenega dela ali druge organizacije v času, ko ima oglas svoj pomen; 

13. kdor brez dovoljenja ali brez splošnega poziva izobesi zastavo tuje 
države; 

14. kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali na drugem javnosti, dostop- 
nem mestu nespodobne ali neprimerne napise, izreke1, gesla, risbe in podobno, 
kar žali javno moralo ah narodno ali politično zavest občanov; 

15. kdor onesnaži in ne očisti javne ceste aH površine neposredno ob javni 
cesti (7. člen); 

16. kdor krši odredbo ali odločbo pristojnega državnega organa, s katero 
je prepovedan dostop ali zadrževanje na določenem kraju; 

17. kdor da v javnem lokalu alkoholno pijačo mladoletniku, ki še ni star 
16 let, pijani osebi aH skupini, v kateri je pijana oseba. 

Pravna -oseba se kaznuje za prekršek iz 4., 6., 7., 8., 10., 13., 15. in 17. 
točke prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo do 6000 dinarjev. Enako 
se kaznuje pravna oseba, ki podpira in dovoljuje dejanja iz 9. točke prvega 
odstavka tega člena. 
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Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno 
kaznijo do 1000 dinarjev. 

13. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje: 
1. kdor postavi pred zgradbo ali pred ograjo ali na zgradbo ali na ograjo 

kakšen predmet, ali vrže ali izlije na cesto karkoli, kar bi lahko poškodovalo 
ljudi ali jim prizadejalo kakšno drugo škodo; 

2. kdor v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena tega zakona uporablja 
naprave, s katerimi se dela hrup; 

3. lastnik, najemnik ah oseba, ki je v poslovni stavbi oziroma stanovanjski 
hiši v družbeni lastnini odgovorna za red in čistočo, če ne sknbi za čistočo 
hišnih tabel ali drugih napisov na zgradbi, ali če ne poskrbi za to, da se 
odstranijo z zidov ali ograj nespodobni ali neprimerni napisi, izreki, gesla, 
risbe in podobno, kar žali javno moralo ali narodno ah politično zavest občanov; 

4. kdor izobesi raztrgano, zamazano ali sicer neprimerno zastavo ali ne 
odstrani zastave, transparentov ah drugih priložnostnih okraskov potem, ko 
mine razlog za izobešanje; 

5. mladoletnik, ki obišče lokal, filmsko predstavo ah prireditev iz 10. člena 
tega zakona; 

6. kdor nabira prostovoljne prispevke brez dovoljenja ah se ne drži ome- 
jitev in pogojev, ki so določeni v odločbi, s katero je dovoljeno nabiranje 
prispevkov; 

7. odgovorna oseba v lokalu, kinematografu ah na prireditvi, ki pusti 
mladoletniku, da v nasprotju z 10. členom tega zakona obišče lokal, filmsko 
predstavo ah prireditev. 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 1. do 4. in 6. točke prvega odstavka 
tega člena z denarno kaznijo do 6000 dinarjev 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaz- 
nijo do 1000 dinarjev. 

14. člen 

Ce stori mladoletnik prekršek po tem zakonu, se kaznujejo njegovi starši 
oziroma skrbnik z denarno kaznijo do 1000 dinarjev, če je storjeni prekršek 
posledica njihove opuščene skrbi za mladoletnika. 

15. člen 

Za prekršek iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke 11. člena, 5., 9. in 10. točke 12. člena 
ter za prekršek iz 6. točke 13. člena se lahko izreče poleg kazni tudi varnostni 
ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek, pridobljeni s 
prekrškom, ah so nastali s prekrškom. Za te prekrške se lahko izreče tudi var- 
nostni ukrep odvzema premoženjske koristi, ki je bila dosežena s prekrškom. 

Pooblaščene uradne osebe službe javne varnosti smejo storilcu prekrška 
zaseči predmete iz prejšnjega odstavka. 

16. člen 

Kršitev dolžnosti iz 4. člena tega zakona je prekršek in se zanj kaznujejo 
gostinska organizacija ah druga organizacija, ki opravlja gostinsko dejavnost, 
z denarno kaznijo do 5000 dinarjev, odgovorna oseba organizacije, zasebni 



Priloge 821 

gostinec oziroma oseba, ki ji je zaupano vodstvo gostišča, zasebnega gostinca pa 
z denarno kaznijo do 1000 dinarjev. 

17. člen 

Zasebnemu gostincu se lahko izreče poleg kazni za prekršek iz prejšnjega 
člena, 17. točke 12. člena in 7. točka 13. člena tudi varnostni ukrep odvzema 
dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti v trajanju od enega do treh 
mesecev. 

Ce zasebni gostinec, ki mu je bil izrečen varnostni ukrep odvzema do- 
voljenja za opravljanje gostinske dejavnosti, ravna v nasprotju z izrečenim 
ukrepom, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 2500 dinarjev. 

18. člen 

Osebi, ki je vdana alkoholu ali mamilom in je zaradi tega storila prekršek 
iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 11. člena ali prekršek iz 1., 2., 3., 9., 11. in 12. točke 
12. člena tega zakona, se lahko izreče poleg kazni tudi varnostni ukrep obvez- 
nega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, če je nevarnost, da bo storilec 
prekrške ponavljal. 

Sodnik za prekrške izreče varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoho- 
likov in narkomanov, ki si preskrbi izvid in mnenje izvedencev. Izredenci se 
morajo izjaviti tudi o tem, ali je zdravljenje storilca prekrška mogoče in ali je 
upati na kakšen uspeh takega zdravljenja. 

Kdor se moče zdraviti ali se izmika izvrševanju varnostnega ukrepa obvez- 
nega zdravljenja spolne bolezni, stori prekršek in se kaznuje z zaporom do 
30 dni. 

19. člen 

Osebi, ki stori prekršek iz 5. ali 6. točke 11. člena tega zakona in je spolno 
bolna, se izreče poleg kazni tudi varnostni ukrep obveznega zdravljenja spolne 
bolezni. 

Sodnik za prekrške izreče varnostni ukrep obveznega zdravljenja spolne 
bolezni, ko si preskrbi izvid in mnenje izvedencev. Izvedenci se morajo izjaviti 
tudi o tem, ali je zdravljenje storilca prekrška mogoče in ali je upati na kak- 
šen uspeh takega zdravljenja. 

Kdor se noče zdraviti ali se izmika izvrševanju varnostnega ukrepa obvez- 
nega zdravljenja splone bolezni, stori prekršek in se kaznuje z zaporom do 
30 dni. 

20. člen 

Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov se iz- 
vršuje po predpisih za izvrševanje varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja 
alkoholikov in narkomanov (191.—194. člen zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij, Uradni list SRS, št. 25/73). 

21. člen 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo izda v soglasju z 
republiškim sekretarjem za pravosodje in občo upravo ter republiškim sekretar- 
jem za notranje zadeve natančnejše predpise za izvrševanje varnostnega ukrepa 
obveznega zdravljenja spolne bolezni. 
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III. KONČNA DOLOČBA 

22. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o prekrških zo- 
per javni red. in mir (Uradni list LRS, št. 38-194/59 in Uradni list SRS, št. 
40-239/71). 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Po b — 33. točki 19. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije mora biti usklađen z ustavnimi amandmaji tudi 
zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 38/59 in SRS, 
št. 40/71), ki je bil noveliran leta 1971 neposredno pred sprejetjem zadnjih 
ustavnih amandmajev in ustavnega zalkona. 

Pooblastilo za sprejetje zakona o prekrških zoper javni red in mir oziroma 
njegovo noveliranje je v 5. in 11. točki XLIII. republiškega ustavnega dopolnila. 
Skupščina SR Slovenije sprejema v okviru pravic in dolžnosti republike zakone, 
ki se nanašajo na javno varnost in družbeno samozaščito ter na določanje pre- 
krškov in kazni zanje in na določanje varnostnih ukrepov v zvezi s prekrški. 
Z novim ustavnim dopolnilom sta javni red in mir (prejšnja 19. alinea 123. 
člena RU, ki je odpravljena s XLII. dopolnilom) obsežena v pojmu javne var- 
nosti. 

II. 

Osnovna naloga pri določanju, izhodišča za zakon o prekrških zoper javni 
red in mir je razlikovanje med občinskim in republiškim javnim redom in 
mirom ter aplikacije bistvenih znakov obeh kategorij tega družbenega varstva 
v odnosih na občine in republiko. 

Razmejitev po dobrinah, zavarovanih z republiškim zakonom ter z občin- 
skimi odloki, v praksi ni povsem jasna. So namreč primeri, da je ista situacija 
inkriminirana z občinskim odlokom in z republiškim zakonom. To velja zlasti 
za ukrepe o varstvu cest, zelenih površin, ljudi in premoženja, zunanjega vide- 
za krajev ter varstva mladine. Taki primeri so v poslednjem času že odpadli. 
Do take situacije je prišlo zaradi pomanjkanja ustreznih predpisov, ko je 
moral zakon o prekrških zoper javni red in mir sprejeti v svojem prvem 
konceptu ukrepe1, ki so daleč presegali okvir javnega reda in mira. 

Naloga novega republiškega zakona o prekrških zoper javni red in mir je, 
da obdela le tiste kršitve družbene discipline, glede katerih je posebej za- 
interesirana republika. Za take kršitve je treba vpeljati strožji režim, ker ogro- 
žajo javni red in mir huje ali pa so storjene na javnem kraju z določenimi 
kvarnimi posledicami za občane in družbo. 

V veljavnem zakonu o prekrških zoper javni red in mir inkriminirana de- 
janja štejejo kot hujše kršitve družbene discipline in so tudi strožje inkrimi- 
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nirane od kršitev družbene discipline, ki jo zagotavljajo občinski odloki o jav- 
nem redu in miru. 

Zakon o prekrških zoper javni red in mir bi bil še pomembnejši, če bi 
republika ob uskladitvi kazenskega prava izločila iz kazenskega zakonika kaz- 
niva deijanja, ki pomenijo krtšitev javnega reda in mira, nimajo pa znakov 
posebne družbene nevarnosti, in zanje predpisala upravne sankcije. Katera 
kazniva dejanja bi prišla v poštev, bi bilo treba še proučiti ob podrobnejši 
analizi izkušenj javnih tožilstev. Trenutno še ni mogoče pripraviti taka razšir- 
jenega koncepta zakona o prekrških zoper javni red in mir, ker še ni izdelan 
osnutek republiškega kazenskega zakonika oziroma še niso v razpravi nakazana 
vprašanja. 

III. 

Poleg povišane najvišje meje denarne kazni ima osnutek še nekatere zna- 
čilnosti oziroma novosti, ki opravičujejo ponovno noveliranje o prekrških 
zoper javni red in mir. 

1. Po 7. členu republiškega zakona o prekrških je dovoljeno z zakonom 
predpisati denarno kazen za fizične osebe od 20 do 10 000 dinarjev, za pravne 
osebe pa od 100 do 50 000 dinarjev. Kazen zapora pa je mogoče predpisati 
največ do 60 dni (10. člen istega zakona). S stališča kaznovalne politike bo 
treba tudi na področju kaznovanja prekrškov zoper javni red in mir predpisati 
strožje vrednotenje odgovornosti fizičnih in pravnih oseb. Z vpeljavo strožjih 
sankcij za prekrške se fiziognomija zakona o prekrških zoper javni red in mir 
bistveno ne bo spremenila. 

Po zadnji noveli predpisuje zakon o prekrških zoper javni red in mir za 
hude prekrške (pet primerov) zapor do dveh mesecev, za pravno osebo pa 
denarno kazen do 5000 dinarjev. Za srednjo kategorijo prekrškov (19 primerov) 
sta predpisana denarna kazen do 500 dinarjev ali zapor do 30 dni, za pravno 
osebo pa denarna kazen do 3000 dinarjev. Za lažje prekrške (7 primerov) pred- 
pisuje zakon denarno kazen do 500 dinarjev za fizične osebe, za pravne osebe 
pa denarno kazen do 3000 dinarjev. Po osnutku naj bi se maksimum denarne 
kazni za fizične in pravne osebe stoodstotno povišal. 

2. Med znaki pojma javnega reda in mira (prvi člen) je tudi »varstvo 
zunanjega izgleda kraja«. Zaradi pomanjkanja ustreznih predpisov je zakon o 
prekrških zoper javni red in mir v svoijem prvem konceptu obsegal ukrepe, 
ki danes presegajo okvir javnega reda in mira kot posebnega dela družbene 
discipline, ki ga pravni red varuje z upravnimi sankcijami, kršitve pa prepre- 
čujejo, odkrivajo in naznanjajo organi za notranje zadeve oziroma postaje 
milice. 

Varstvo zunanjega izgleda kraja ima v zakonu svoj odraz v 13. členu 
(napisi na zgradbah) in v 14. členu (izobešanje zastav) ter v ustreznih kazenskih 
določbah 18. člena. 

Vprašanja nespodobnih in neprimernih napisov zakon ne rešuje zadovo- 
ljivo'. Predpisano je, da morajo lastniki, upravitelji zgradb v družbeni last- 
nini, predsedniki hišnih svetov ali druge odgovorne osebe stanovanjskih hiš 
odstraniti z zidov in ograj nespodobne in neprimerne napise, izreke, gesla, 
risbe in podobno, kar žali javno mpralo ali narodno ali politično zavest držav- 
ljanov. Zakon pa ne inkriminira samega pisanja ali risanja napisov in gesel. 
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Zaito je treba vključiti med prekrške zoper javni red in mir tudi pisanje ne- 
spodobnih in neprimernih izrazov in taka dejanja ovrednotiti za prekrške 
hujše narave. 

Potrebno je zavarovati tudi čistočo javnih površin, predvsem javnih cest 
in površin neposredno ob njih (7. člen osnutka), kamor se odlagajo razni od- 
padni materiali. Onesnaženje javnih cest z mazili in mastnimi snovmi je že 
urejeno v zakonu o javnih cestah. 

3. Zakon o prekrških zoper javni red in mir ima nekaj določb, ki zadevajo 
javne shode in javne prireditve (4., 5., 8., 9., 10. člen). Te določbe so v novem 
zakonu o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20-169/73) 
in so skupaj z ustreznimi kazenskimi sankcijami brezpredmetne za osnutek. 
Isto velja za 15. točko 17. člena, ki se prav tako nanaša na vprašanje javnih 
shodov. 

4. Določba 15. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir, ki zadeva 
določeno vprašanje varstva mladoletnikov, naj se dopolni s prepovedjo, da 
mladoletniki, ki še niso stari 16 let, ne smejo brez spremstva odrasle odgovorne 
osebe obiskati gostiln in drugih lokalov, kjer se točijo alkoholne pijače. Zakon 
tudi ne predpisuje odgovornosti pravne osebe za prekršek iz 15. člena. 

5. Zaradi številnih kršitev javnega reda in mira v gostinskih lokalih 
obvezuje osnutek poslovodjo gostinske organizacije ali drugo odgovorno osebo 
gostinskega objekta ter gostilničarje, da morajo sami skrbeti za vzdrževanje 
reda in mira v svojih poslovnih prostorih in o kršitvah javnega reda in mira 
obveščati organe službe javne varnosti. Kot sankciji sta predpisani denarna 
kazen in fakultativni varnostni ukrep. 

6. Kazen zapora, izrečena osebi, ki je vdana pijančenvanju, v splošnem 
nima vzgojnega učinka. Zakoni o prekrških zoper javni red in mir drugih 
republik (Hrvatska, Srbija, BiH) predpisujejo fakultativni varnostni ukrep 
obveznega zdravljenja alkoholiziranosti za osebe, ki v takem stanju storijo 
določene prekrške. Predlagatelj meni, da bi bil tak ukrep potreben tudi v 
SR Sloveniji. Zato predvideva osnutek določene ukrepe glede obveznega zdrav- 
ljenja alkoholikov in narkomanov. 

7. Zakon o prekrških zoper javni red in mir prepoveduje gostinskim pod- 
jetjem in gostilničarjem dajanje alkoholnih pijač mladoletnikom, ki še niso 
stari 16 let, pijanim osebam in skupinam, v kateri je pijana oseba (19. točka 
17. člena). Za kršitev te določbe je odgovoren danes samo gostinski delavec. 
Za ta prekršek naj bo v bodoče odgovorno tudi gostinsko podjetje oziroma 
pravna oseba. 

8. Praksa pogreša v znakih prekrška iz druge točke 16. člena (kdor izreka 
ali razširja vznemirljive vesti ali trditve in s tem neupravičeno povzroča za- 
skrbljenost ljudi) bolj konkretizirane oblike obrekovanja državnih organov in 
njihovih ukrepov, zaradi česar bi bila bolj opravičljiva že tako predpisana 
izključna zaporna kazen. 

Tako bi se primerneje glasila naslednja formulacija: »Kdor izreka ali raz- 
širja vznemirljive vesti ali trditve, ki žalijo narodno ali politično zavest ob- 
čanov in lahko izzovejo vznemirljivost občanov ali njihovo nerazpoloženje 
nasproti državnim organom in njihovim zakonitim ukrepam ali s katerimi se 
lahko ogrozita javni red in mir ali ovira ali prepreči izvršitev ukrepov držav- 
nih organov.« Ta formulacija se razlikuje od 292. a člena KZ. 
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Pri tem kaznivem dejanju je bistveni znak namen, da bi storilec dosegel 
katerega izmed ciljev, ki so navedeni v tem členu. Gre za naklepno dejanje. 
Nova formulacija prekrška naklepa ne zahteve. 

9. V skupini hudih prekrškov (do dveh mesecev zaporne kazni) naj bi se 
uvrstil še nov prekršek, ki inkriminira žaljenje družbenopolitične ureditve ter 
moralnih, nacionalnih in patriotičnih čustev občanov. 

10. Za storilce, ki so kaznovani zaradi prekrška vdajanja prostituciji, naj 
se predvidi obvezen varnostni ukrep zdravljenja splone bolezni, če se ugotovi, 
da so spolno bolni. 

IV. 

Z nakazanimi dopolnitvami bi bile izpolnjene vrzeli, ki so doslej ovirale 
prakso v njenem učinkovitem ukrepanju na področju pregona prekrškov zoper 
javni red in mir. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Bre- 
žice in Postojna, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 42. zasedanju, 
dne 17. januarja 1974 obravnavah osnutek zakona o prekrških zoper javni 
red in mir. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Maribor, Kamnik in mesta Ljub- 
ljane. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih 
v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojen zbor obravnava 
in zavzame o njih svoje stališče. 

V načelni in splosni razpravi so delegati podprli in pozitivno ocenili ob- 
ravnavani zakonski osnutek. Obenem pa je bilo izraženo mnenje, da bi ga bilo 
potrebno še dopolniti z nekaterimi določbami tako, da bi se lahko izvajala 
enotna kaznovalna politika na področju prekrškov zoper javni red in mir, kar 
bi pripomoglo k njenemu boljšemu izvajanju, pa bi tudi zelo olajšalo delo 
organov milice, saj ne bi bilo potrebno upoštevati občinskih meja, odpadli 
pa bi tudi odloki o prekrških zoper javni red v občinah. (Maribor) 

Konkretne pripombe k posameznim členom,: 
2. člen : 
Vsebino omenjenega člena je treba dopolniti s tem, da se vnese v določbo 

tudi čas nočnega počitka in sicer od 22. ure do 5. ure naslednejga dne. Pred- 
postavlja se namreč, da večina občinskih odlokov že vsebuje najbrž ne povsem 
usklađen čas nočnega počitka. Tudi zakon o javnih shodih in javnih prire- 
ditvah ne določa časa počitka in zato se občani pogosto pritožujejo^, da motijo 
njihov počitek glasbene prireditve oziroma ozvočitve na teh prireditvah. Dan 
je bil tudi predlog, da se k 2. členu doda odstavek, ki bi se glasil: »Prireditve, 
ki trajajo čez 22. uro, morajo biti praviloma v zaprtih prostorih. Izjeme od te 
določbe lahko odobri za notranje zadeve pristojni občinski organ.« (Maribor) 
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9. člen : 
V ta člen naj predlagatelj vnese tudi določbo o tem, kdaj se morajo državne 

zastave izobešati na javnih in drugih poslopjih oziroma hišah (recimo v primeru 
državnih in republiških praznikov, pri.čemer bi morali te praznike tudi našteti), 
v kasnejših določbah, kjer so predvidene sankcije, pa tudi kazen za nespošto- 
vanje tega predpisa. 

To problematiko sedaj urejajo razni občinski odloki, ki pa niso enotni. 
S predlagano dopolnitvijo bomo dosegli enotno rešitev tega vprašanja. (Kamnik) 

10. člen: 
Izraženo je bilo mnenje, da bo verjetno težko izvajati določilo, da ne sme- 

jo mladoletniki do 16. leta brez spremstva staršev obiskovati ne le gostiln, tem- 
več tudi drugih lokalov, kjer se točijo alkoholne pijače, ker se to dela že v javnih 
lokalih, slaščičarnah, mlekarnah, obratih družbene prehrane itd., kamor hodijo 
mladoletniki tudi na redne obroke hrane. 

V osnutku zakona tudi ni predvideno, kako se bo to izvajalo, čeprav pa 
13. člen predvideva denarno kazen za mladoletnika, za odgovorno osebo v lo- 
kalu, kinematografu ah na prireditvi, ki pusti mladoletniku, da v nasprotju 
z 10. členom tega zakonskega osnutka obišče lokal, filmsko predstavo aH 
prireditev ter za starše mladoletnika (v naslednjem členu). 

Enak problem je tudi glede obiskovanja kinopredstav in prireditev, ki so 
mladoletnikom do 16. leta prepovedane, ker so javno razglašene kot mladini 
neprimerne. Sami prireditelji bodo ta določila težko izvajali, čeprav je pred- 
videno, da lahko zaprosijo za asistenco milico, razen če se naj bi analogno 
uporabila določila VI. poglavja zakona o javnih shodih in prireditvah, ko pri- 
reditelji zaprosijo za asistenco milico. (Maribor) 

Določba omenjenega člena tudi ne razlikuje starejših in mlajših mlado- 
letnikov. Pri tem je bilo opozorjeno na določbo 1. odstavka 45. člena zakona o 
prekrških (v Uradnem listu SRS, št. 7/73), ki pravi, da mladoletnik, ki je v 
času storitve prekrška že star 14 let, ni pa še dovršil 16 let, ne more biti kaz- 
novan, ampak se proti njemu lahko izreče le vzgojni ukrep. (Mesto Ljubljana) 

12. člen : 
K določbi tega člena je bilo predlagano, da se dopolni z naslednjimi točkami: 
»18. kdor kadi v gledališču, koncertnih ali športnih dvoranah, kinemato- 

grafih, v javnem prevoznem sredstvu ali v drugih prostorih, kjer je prepoved 
vidno označena; 

19. kdor vodi psa v javni lokal ali na živilski trg; 
20. kdor ugasne, uniči, poškoduje ali odstrani svetilke ali druga svetlobna 

telesa, postavljena za razsvetljevanje javnega prostora ali kraja; 
21. kdor pere motorno vozilo v potokih, ribnikih in drugih vodah, kjer 

je to izrecno prepovedano; 
22. kdor pušča otroka do 5 let starosti brez nadzorstva na cestah, ulicah 

ali na drugih javnih mestih; 
23. kdor se sanka, smuča, drsa, kotalka ali igra nogomet na cestah, ulicah, 

pločnikih, parkih, živilskih trgih, razen na prostorih, kjer je to dovoljeno.-« 
(Maribor) 

18. in 19. č 1 en : 
V zadnjih odstavkih obeh členov so predpisane sankcije za tistega, ki se 

noče zdraviti ali pa se izmika izvrševanju varnostnega ukrepa. Ob tem je bilo 
opozorjeno, da lahko sodnik za- prekrške izreče varnostni ukrep le po tem, 
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ko si preskrbi zato potrebno mnenje izvedencev. Osnutek zakona pa ne pred- 
pisuje nikakršnih sankcij zoper tistega, ki noče iti na pregled ali pa se mu 
izmika. Zaradi tega je bilo predlagano, da bi se morala oba zadnja odstavka 
omenjenih členov na začetku glasiti: »Kdor noče iti na pregled ali pa se temu 
izmika, kdor se noče zdraviti ali se izmika izvrševanju varnostnega ukrepa 
obveznega zdravljenja .. .«. (Mesto Ljubljana) 

Glede določbe 18. člena, ki govori o varnostnem ukrepu obveznega zdravlje- 
nja alkoholikov in narkomanov, je bilo izraženo mnenje, da je možnost za izva- 
janje teh določil zelo .dvomljiva, saj zaenkrat še nimamo organiziranih stro- 
kovnih služb niti usposobljenih kadrov, ki bi se s takimi osebnostmi sistema- 
tično ukvarjali. Zdravljenje in resocializacija sta dolgotrajna, zahtevna in zato 
tudi draga, psihiatrična, dispanzerska in ambulantna kot tudi hospitalna služba 
pa so od vseh zdravstvenih služb najbolj deficitarne. Zato bi bilo treba na tem 
področju narediti resnično bistven premik, in to po jasno začrtanem programu, 
ker nas posegi v tej smeri mnogo stanejo in so pogosto neuspešni. Ob tem 
pa so taki ljudje ne samo nesrečni in za družbo izgubljeni, temveč prizade- 
nejo tudi lastno družino in pripomorejo, da se hitro širi krog motenih ljudi. 
(Maribor) 

Št.: 022-74/73 
Ljubljana, 21. 1. 1974 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. januarja 1974 obravnaval osnutek 
zakona o prekrških zoper javni red in mir, ki ga, je skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora podprli načela in izhodišča, na katerih 
temelji zakonski osnutek. Poudarili pa so, da razmejitev po dobrinah, zavaro- 
vanih s tem zakonom in z občinskimi odloki o javnem redu in miru, v praksi ni 
povsem jasna, saj smo do sedaj imeli situacije, da so občinski odloki inkrimi- 
nirali kot prekrške ista dejanja, ki so bila inkriminirana v republiškem zakonu 
o javnem redu in miru. Zato so opozorili na to, da naj predlagatelj spremlja 
sprejemanje, občinskih odlokov o javnem redu in miru in občinske skupščine 
opozarja na omenjeno problematiko. 

Ko so poslanci obravnavali posamezne zakonske, določbe, so izrazili na- 
slednje pripombe, mnenja .in stališča: 

K 1. členu : Čeprav je žalitev javne morale izrecno navedena kot pre- 
kršek zoper javni red in mir, je treba javno moralo v končnem delu stavka, 
ki je neke vrste generalna klavzula opredelitve prekrškov, ponovno navesti, 
tako da bi se zadnji del stavka glasil: ».. . ali kako drugače rušijo družbena 
disciplina, javna morala in mir ljudi v organizirani družbeni skupnosti.« 

K 3. č 1 e n u : Predlagatelj naj prouči smotrnost uvrstitve »uradov«, med 
zavode, kot so zdravstveni, šolski in vzgojni. Izraženo je bilo namreč stališče, 
da uradov ni mogoče šteti med tiste organizacije (zdravstvene, šolske in vzgoj- 
ne), zaradi katerih bi lahko pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve 
omejil ali prepovedal uporabo naprav, s katerimi se dela hrup ali kako drugače 
moti okolica. 
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V predzadnji vrsti drugega odstavka naj se beseda »sicer« zamenja z besedo 
»posebej«. Pripomba je redakcijskega značaja. 

K 5. členu: V drugem stavku naj se črtajo besede: »krajevne potrebe, 
obiske gostov, predvsem pa«, ker občinski skupščini ni mogoče predpisovati, 
kaj mora upoštevati pri inkriminaciji svojih prekrškov. Vsaka občinska skup- 
ščina bo sama upoštevala, ne glede na zakonske določbe, krajevne potrebe in 
stanje razvoja turizma, ko se bo odločala o času, v katerem se smejo točiti 
alkoholne pijače v gostinskih lokalih. Razumljivo pa je, da mora pri tem upo- 
števati stanje javnega reda in mira na svojem območju. 

K 6. členu : V prvi odstavek je treba vključiti tudi samoupravne inte- 
resne skupnosti in krajevne skupnosti, saj se bo z njihovo afirmacijo, zlasti 
v novem ustavnem sistemu, pokazala potreba, da bodo tudi te skupnosti čutile 
potrebo po nabiranju prostovoljnih prispevkov. V krajevnih skupnostih je to 
bila praksa že tudi do sedaj. 

K 8. členu: V drugem odstavku naj se zadnje tri vrste črtajo ter na- 
domestijo z besedami: »prepovedana pisanja iz prejšnjega odstavka.« Pripomba 
je redakcijskega značaja. 

K 9. členu : V razpravi o tem členu so poslanci izrazili zahtevo, da naj 
iztvršni svet pripravi poseben predpis, ki bo obvezoval organizacije združenega 
dela in občane k izobešanju zastav ob določenih dnevih, kot so državni prazniki 
ali ob drugih svečanostih. 

V prvi odstavek je treba vnesti tudi zastave družbenopolitičnih organizacij 
in mest, saj morajo biti le-te ob izobešanju prav take, kakor državne zastave, 
zastave narodnih manjšin in družbenih organizacij. 

Na koncu drugega odstavka naj se dodasta še besedi: »in oznake«. 
K 10. členu : Ker mladoletnik pridobi poslovno sposobnost že s 15 leti, 

vsaj glede zaslužka, so poslanci izrazili mnenje, da naj se starostna meja v 
drugem odstavku zniža na 15 let. 

Predlagatelj naj ponovno prouči vsebino drugega odstavka tega člena, ker 
je predlagana rešitev neživljenjska. Težiti moramo namreč k temu, da se 
mladoletnikom v gostinskih lokalih ne smejo točiti alkoholne pijače. To izhaja 
tudi iz 17. točke 12. člena, Zato naj se ta odstavek preformulira tako, da se 
mladoletnikom, ki še niso stari 15 let, v gostinskih in drugih lokalih ne smejo 
točiti alkoholne pijače. 

K 11. členu: Predlagatelj naj prouči, ali ne bi kazalo za prekrške, nave- 
dene v prvem odstavku, predvideti tudi denarno kazen. 

V 3. točki prvega odstavka naj se v drugi vrsti črta beseda »in«, za besedo 
»znakov« pa postavi vejica. V tej točki naj predlagatelj prouči, ali ne bi inkri- 
minirali tudi izzivanje in žaljenje verskih čustev občanov. 

K 12. členu : Sramotitve zastave in grba SFRJ in SRS je v kazenskem 
zakoniku v njegovem 147. členu inkriminirana kot kaznivo dejanje. Zato naj 
predlagatelj sramotitev zastave in grba črta iz te točke, saj s to inkriminacijo 
posegamo v pristojnost federacije. 

Starostna meja mladoletnikov v 17. točki naj se uskladi s starostno mejo, 
navedeno v 10. členu. 

Glede na penalizacijo prekrškov iz 13. člena je zagrožena kazen za pravno 
osebo iz drugega odstavka tega člena vsekakor prenizka, saj so v 13. členu 
navedeni znatno blažji prekrški, pravna oseba pa je za njihovo storitev prav 
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tako kazniva z denarno kaznijo do 6000 dinarjev, tako kakor v 12. členu. Zato 
bi bilo prav, da bi predpisano kazen zvišali na 10 000 dinarjev. 

K 13. členu : 5. točko prvega odstavka naj predlagatelj ponovno prouči. 
Izraženo je bilo mnenje, da bi jo morali celo črtati, glede na določilo 14. člena, 
po katerem so kaznivi starši, če mladoletnik stori prekršek po tem zakonu. 
Pa tudi sicer bo treba to določbo uskladiti z zakonom o prekrških, ki za mlajše 
mladoletnike ne predvideva kaznovanje, pač pa le izrekanje vzgojnih ukrepov. 

Ker je odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz 12. člena, ki so očitno 
težje narave, kazniva prav tako z denarno kaznijo do 1000 dinarjev, tako kakor 
za prekrške iz 13. člena (tretji odstavek), naj se denarna kazen primerno zniža, 
morda na 600 ali 700 dinarjev. 

K 17. č 1 e n u : Prvi odstavek naj predlagatelj formulira tako, da se bo 
lahko izrekel varnostni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje gostinske 
dejavnosti zasebnemu gostincu samo v primeru ponavljajočih se prekrškov. 
Sedanja norma je namreč neživljenjska, saj ne bi bilo prav, če bi se navedeni 
varnostni ukrep izrekel že pri prvi storitvi prekrška iz 17. točke 12. člena ozi- 
roma 7. točke 13. člena. 

K 18. č 1 e n u : Za izrek varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alko^- 
holikov in narkomanov ne bo potrebno v vsakem primeru dobiti mnenja več 
izvedencev. Zato naj se v drugem odstavku množina zamenja z ednino, saj bo 
v večini primerov zadostovalo zaslišanje enega izvedenca. 

K 19. č 1 e n u : Za drugi odstavek velja ista pripomba kakor za 18. člen. 
K 20. členu : Navaja naj se le zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Pripomba je pravno-tehničnega značaja. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona o prekrških zoper 

javni red in mir sprejme. Pri pripravi predloga zakona mora upoštevati zgoraj 
izražene pripombe, predloge in mnenja odbora. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora 
Stane Petek. 

5t.: 022-74/74 
Ljubljana, 16. 1. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SE Slovenije je na svoji seji dne 
10. januarja 1974 obravnavala osnutek zakona o prekrških zoper javni red in 
mir, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe, 

predloge in stališča,: 
K 3. členu : Po mnenju komisije ne ustreza naziv »zavodi in uradi«, 

kot je to predvideno v četrti vrsti drugega odstavka, zato naj predlagatelj najde 
za opredelitev zdravstvenih, šolskih, vzgojnih in podobnih institucij, ustreznejši 
naziv. 

K 4. členu : Ker obrtni zakon uporablja za zasebnega gostinca naziv 
samostojni gostinec, naj se v tej določbi, kot tudi v drugih, kjer je govor o 
zasebnem gostincu, to terminološko uskladi z navedenim zakonom. 

K 6. členu: V zvezi s predlagano rešitvijo', da se lahko izda dovoljenje 
za nabiranje prostovoljnih prispevkov tudi občanu, ki ima zaradi elementarne 
ali druge hude nesreče veliko škodo, so nekateri člani komisije menili, da bi bilo 
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potrebno to določbo še proučiti. Imamo namreč vrsto organizacij, tako družbeno- 
političnih kot tudi drugih, ki nudijo po načelu solidarnosti tako prizadetim 
občanom ustrezno' pomoč, zato ni posebnih razlogov, da bi z zakonom uvajali 
tako prakso, kot je predvidena v tej določbi. 

K 7. členu : Prvi in drugi stavek drugega odstavka sta, si v nasprotju 
glede čiščenja javne ceste, zato naj se to primerno uskladi. 

K 10. č 1 e n u : V zakonodajnem postopku v skupščinskih telesih je pravkar 
predlog zakona o filmu, ki določa glede primernosti filma za mladoletne osebe 
starostno mejo dopolnjenih 15 let. V zvezi s tem komisija predlaga, da naj ima 
predlagatelj ob izdelavi predloga zakona to pred očmi in temu ustrezno zakon 
uskladi. 

Št.: 022-74/74 
Ljubljana, 11. 1. 1974 

PISMENA RAZPRAVA 
POSLANCA IVANA KREFTA 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo leta 1972 razpravljali o osnutku 
zakona o notranjih zadevah, sem omenil dejstvo, da je prebivalstvo nasproto- 
valo temu, da se vsa miličniška služba koncentrira v občinskem centru in da se 
ukinejo postaje in oddelki, kjer so doslej bih. Predlagatelj zakona je to stališče 
upošteval, ker se je zavedal pomembnosti preventive in ker je hkrati vedel, ko- 
likšno zaupanje ima podeželsko prebivalstvo v organe za notranje zadeve in 
kako tvorno z njimi sodeluje. Postaje milice oziroma oddelki so ostali povsod 
tam, kjer je bila za to potreba in kjer se je prebivalstvo za to potegovalo iz 
upravičenih razlogov. V samoupravni socialistični družbi sicer takih in podobnih 
primerov ne kaže drugače reševati kot sporazumno. Tudi kar se kaznovanja 
prekrškov tiče, je splošno mnenje, da so bile kazni doslej prenizke. Novi zakon 
o prekrških zoper javni red in mir bo tudi to uredil. Toda samo višje kazni 
še niso nobena zadostna garancija za to, da bi prekrškov več ne bilo. 

Najboljša preventiva proti prekrškom bo slej ko prej vzgojno-izobraže- 
valno, kulturno in drugo podobno delo. Tudi o tem sem deloma govoril ob 
sprejemanju osnutka zakona o notranjih zadevah leta 1972. Konkretno sem 
takrat opozoril na to, kaj lahko poleg uradne dolžnosti k temu prispevajo tudi 
organi milice, če se tvorno vključijo v pestro življenje krajevne skupnosti. 
Kjer so to štorih, je veliko manj prekrškov in seveda tudi kazni. Izgredi vi- 
njenih niso več tolikšen problem, kot so bih, tudi dejavnost raznašalcev vzne- 
mirljivih vesti z druge strani meje, bodisi da gre za naše ah tuje državljane, 
upada, čeprav je prav sedanji mednarodni položaj zelo ugoden za širjenje alar- 
mantnih vesti in za delovanje raznih, predvsem tujih neofašističnih in naci- 
stičnih elementov. Seveda je k temu pripomogla v veliki meri dejavnost, orga- 
nizirana v okvirih splošnega ljudskega odpora. Najmočnejši faktor pri ustvarja- 
nju zdravih odnosov pa je in ostane seveda še vedno vzgojno-izobraževalna 
in kulturna dejavnost, ki mora zajemati staro in mlado. Kjer je tako, postaja 
naša meja vse bolj varna tudi v tako razburkanem času, kot je sedanji. S tem 
pa ni rečeno, da bo preventiva opravila vse in da kazni ne bo treba izrekati. 
V samoupravni družbi moramo vsekakor skušati doseči, da bo prekrškov čim 
manj, in kjer je prosvetno-kulturna dejavnost na višini, je položaj zadovoljiv. 

Za osnutek bom glasoval. 
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PREDLOG ZAKONA 

o evidenci nastanitve občanov in registru prebivalstva 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Da bi se zagotovila evidenca o stanju, gibanju in nastanitvi občanov, so 
občani dolžni prijaviti oziroma odjaviti stalno prebivališčei, spremembo naslova 
stanovanja v kraju svojega stalnega prebivališča - in začasno prebivališče. 

2. člen 

Na podlagi podatkov iz prejšnjega člena se vodi register stalnega prebi- 
valstva. ki vsebuje podatke o prebivalstvu s stalnim prebivališčem in razvid 
začasnega prebivališča, ki vsebuje podatke o prebivalcih z začasnim prebiva- 
liščem. 

3. člen 

Stalno prebivališče je kraj, v katerem se občan naseli z namenom, da v 
njem stalno živi. 

Začasno prebivališče je kraj izven kraja stalnega prebivališča, v katerem 
se občan mudi ali začasno živi. 

4. člen 

Register stalnega prebivalstva v občini in razvid začasnega prebivališča 
vodi občinski upravni organ za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: pri- 
stojni organ). 

Centralni register prebivalstva SR Slovenije vodi zavod SR Slovenije za 
statistiko. 

Pristojni občinski organi so dolžni pošiljati centralnemu registru vse po- 
datke o gibanju stalnega prebivalstva. 

II. Prijava in odjava stalnega in začasnega prebivališča, 
prijava spremembe naslova stanovanja 

5. člen 

Prijavljanje in odjavljanje stalnega prebivališča in prijavljanje spremembe 
naslova stanovanja je obvezno za vse občane, kadar se v določenem kraju 
stalno naselijo, oziroma iz kraja za stalno odselijo ali spremenijo naslov stano- 
vanja v istem kraju.. 

Občane, stare manj kot 18 let, so dolžni prijaviti oziroma odjaviti starši 
ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih stanujejo. 

Stalno prebivališče in naslov stanovanja Je treba prijaviti v osmih dneh 
od naselitve oziroma spremembe stanovanja. Stalno prebivališče je treba od- 
javiti pred njegovo zapustitvijo. 

Uradna oseba, ki prejme prijavo oziroma odjavo, izda prijavitelju o tem 
potrdilo. 



832 Priloge 

6. člen 

Kdor prijavlja stalno prebivališče, mora ob prijavi predložiti potrdilo o 
odjavi prejšnjega stalnega prebivališča. 

7. člen 

Pristojni organ lahko uvede postopek za ugotovitev dejanskega prebiva- 
lišča posameznega občana, za katerega sumi, da je podal fiktivno prijavo stal- 
nega prebivališča. 

Na podlagi dokončne odločbe, s. katero se ugotovi, da je bila prijava fiktiv- 
na, pristojni organ izbriše občana iz registra stalnega prebivalstva. Odločba 
ima značaj potrdila o odjavi stalnega prebivališča. 

8. člen 

Občan, ki potuje v tujino za več kot tri mesece ali se izseli za stalno 
prebivanje v tujini, mora svoj odhod v tujino prijaviti pristojnemu organu, 
preden odpotuje, vrnitev v kraj stalnega prebivališča pa prijaviti temu organu 
v 48 urah po povratku. 

9. člen 

Prijava oziroma odjava začasnega prebivališča je obvezna: 
1. za osebe, ki se nastanijo ali začasno prebivajo: 
i— v objektih gostinskih in drugih organizacij, ki sprejemajo goste na 

prenočišče in počitek; 
— v zdraviliških, internatih, počitniških in drugih podobnih domovih; 
— v objektih organizacij združenega dela, ki imajo organizirano nastanitev 

svojih delavcev; 
>— v objektih drugih organizacij, ki sprejemajo ljudi na začasno prebivanje; 
— pri občanih, ki oddajajo sobe za plačilo; 
2. za osebe, stare nad 16 let, ki se mudijo zunaj kraja svojega stalnega 

prebivališča več kot 15 dni, vendar ne v objektih oziroma pri občanih iz prejš- 
nje točke; 

3. za osebe, ki so na obisku ožjih sorodnikov v kraju njihovega stalnega 
prebivališča, če se mudijo v tem kraju več kot 30 dni. 

Delavci organov za notranje zadeve niso dolžni prijaviti začasnega pre- 
bivališča, kadar se nastanijo v objektih organov za notranje zadeve. 

Ni treba prijaviti začasnega prebivališča oseb, ki so sprejete v bolnišnico 
ali drug zdravstveni zavod zaradi zdravljenja. 

10. člen 

Gostinske in druge organizacije, ki sprejemajo goste na prenočišče in 
počitek, počitniški domovi, zdravilišča in občani, ki oddajajo sobe za plačilo, 
morajo prijaviti goste s kopijo iz knjige gostov najpozneje v 12 urah po nji- 
hovem prihodu, drugi stanodajalci iz 9. 'člena pa morajo prijaviti svoje goste 
na predpisanem obrazcu v 24 urah po njihovem prihodu, odjaviti pa v 48 urah 
po njihovem odhodu. 

Pristojni organ lahko določi daljši rok za vložitev prijave oziroma odjave 
iz prejšnjega odstavka, če stanodajalec zaradi velike oddaljenosti od kraja, 
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kjer je sedež pristojnega organa oziroma postaje milice, ne more izpolniti pri- 
javne obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka. 

11. člen 

Gostinske in druge organizacije in občani iz 1. točke 9. člena tega zakona 
morajo voditi razvid o osebah, ki jih sprejemajo na prenočišče ali jim nudijo 
začasno nastanitev s knjigo gostov, ki jo overi pristojni organ. 

Knjiga gostov se mora hraniti najmanj tri leta potem, ko je zaključena. 
Organizacija in občani, ki so dolžni voditi knjige gostov, morajo dati po- 

oblaščeni uradni osebi organa za notranje zadeve in uradni osebi pristojnega 
organa na vpogled knjigo gostov ter ji dati potrebne podatke in pojasnila. 

12. člen 

Pristojni organi in organi javne varnosti morajo sodelovati v zadevah, 
ki so po tem zakonu in drugih predpisih skupnega pomena, usklajevati dejav- 
nosti s svojega delovnega področja in drug drugemu pomagati. 

Organi iz prejšnjega odstavka nadzorujejo, kako izvršujejo organizacije 
in občani predpise o prijavljanju in odjavljanju stalnega in začasnega pre- 
bivališča ter o prijavljanju spremembe naslova stanovanja. 

13. člen 

Na zahtevo organizacij združenega dela in drugih organizacij ter državnih 
organov morajo organi, ki vodijo razvid o stalnem in začasnem prebivališču 
občanov, dati zahtevane podatke iz tega razvida. 

Podatki iz razvidov o prijavljenih osebah se dajo tudi posameznikom, ki 
izkažejo opravičeni interes. 

III. Kazenske določbe 

14. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za 
prekršek: 

1. kdor se izogiblje prijavi ali odjavi stalnega prebivališča, prijavi ali 
odjavi začasnega prebivališča ali prijavi spremembe naslova stanovanja, kadar 
je po tem zakonu prijava oziroma odjava obvezna (prvi odstavek 5. člena, prvi 
odstavek 9. člena); 

2. kdor da ob prijavi ali odjavi stalnega prebivališča ali ob prijavi za- 
časnega prebivališča ali prijavi spremembe naslova stanovanj neresnične ali 
nepravilne podatke z namenom, da bi se izognil evidentiranju stalnega ali za- 
časnega prebivališča ali naslova stanovanja, ali da neresnične podatke z na- 
menom, da pridobi zase ali za koga drugega pravice ali premoženjsko korist; 

3. stanodajalec, ki v predpisanem roku ne prijavi ali odjavi začasnega 
prebivališča osebe, ki mora biti po tem zakonu prijavljena (10. člen); 

4. kdor nima ali ne vodi v redu predpisane knjige gostov (11. člen). 
Za prekršek iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se kaznuje pravna 

oseba z denarno kaznijo do 5000 dinarjev, njena odgovorna oseba pa z de- 
narno kaznijo do 1000 dinarjev. 

53 
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15. člen 
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek: 
1. kdor ne prijavi stalnega prebivališča ali ga ne prijavi v predpisanem 

roku ali pa ne odjavi stalnega prebivališča ali ne prijavi naslova stanovanja 
(prvi in tretji odstavek 5. člena); 

2. kdor da ob prijavi ali odjavi stalnega prebivališča ali ob prijavi stano- 
vanja neresnične ali nepravilne podatke; 

3. kdor je dolžan izpolniti prijavno dolžnost po drugem odstavku 5. člena 
tega zakona, če mladoletne osebe ne prijavi ali ne odjavi v predpisanem 
roku; 

4. kdor ravna v nasprotju z 8. členom tega zakona. 
Za prekršek iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka se kaznuje pravna oseba 

z denarno kaznijo do 2500 dinarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo do 500 dinarjev. 

IV. Pooblastila 

16. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju z direktorjem 

zavoda SR Slovenije za statistiko podatke, ki jih je potrebno dati ob prijavi 
oziroma odjavi stalnega prebivališča im spremembi naslova stanovanja ter 
ustrezni obrazec. 

Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše obrazec za prijavo in 
odjavo začasnega prebivališča, način prijavljanja in vodenja razvida začasno 
prijavljenih oseb in obrazec ter način vodenja knjige gostov. 

Direktor zavoda SR Slovenije za statistiko predpiše v soglasju z republi- 
škim sekretarjem za notranje zadeve obrazce osebnega kartona in kartona go- 
spodinjstev ter pravilnik za vodenje in vzdrževanje registra stalnega prebi- 
valstva in druge tehnične določbe. 

V. Končne določbe 

17. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o uvedbi central- 

nega registra v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 46-264/70) in zakon o re- 
gistru stalnega prebivalstva in o razvidu začasnega prebivališča (Uradni list 
SRS, št. 36-372/65) razen njegovih določb 11. in 12. člena ter drugega in tretjega 
odstavka 13. člena, ki ostanejo v veljavi do sprejema ustreznih novih izvršilnih 
predpisov. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v skladu s 15. točko 14. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 
(Uradni list SRS, s"t. 51-287/71 in 54-398/72) na območju SR Slovenije preneha 
uporabljati temeljni zakon o evidenci stalnega in začasnega prebivališča ob- 
čanov (Uradni list SFRJ, št. 8-101/65). 

18. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Režim prijavljanja in odjavljanja stalnega in začasnega prebivališča ob- 
čanov in vprašanje razvida stalno oziroma začasno prijavljenih oseb urejata 
temeljni zakon o evidenci stalnega in začasnega prebivališča občanov (Uradni 
list SFRJ, št. 8/65) in republiški zakon o registru stalnega prebivalstva in o 
razvidu začasnega prebivališča (Uradni list SRS, št. 36/65) ter podzakonski 
predpisi, izdani na temelju republiškega zakona (pravilnik o obrazcu za pri- 
javo oziroma odjavo stalnega prebivališča in za prijavo spremembe naslova 
stanovanja, pravilnik o obrazcih za prijavo začasnega prebivališča in o razvidu 
začasno prijavljenih oseb ter pravilnik o registru stalnega prebivalstva, vsi 
v Uradnem listu SRS, št. 20/67). Republiški razvid o stalnem prebivalstvu v 
SR Sloveniji ureja zakon o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva 
V SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 46/70). 

Po 10. točki 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
(Uradni list SFRJ, št. 29/71) je z dnem 31. 12. 1971 nehal veljati temeljni zakon 
o evidenci stalnega in začasnega prebivališča občanov, razen določb drugega 
odstavka 2. člena. Režim prijavljanja in odjavljanja vojaških oseb, ki stanujejo 
v vojašnicah, vojaških šolah ali1 v podobnih vojaških zavodih, je urejen z zvez- 
nim zakonom. Prijavljanje stalnega in začasnega prebivališča tujcev ureja 
zakon o gibanju in prebivanju tujcev v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 6/73). 

Da ne bi bilo na tem področju pravne praznine, določa 15. točka 14. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 51/71), da se uporablja v SR Sloveniji do izdaje novega 
republiškega zakona o gibanju in nastanitvi občanov temeljni zakon o evidenci 
stalnega in začasnega prebivališča občanov, ki ga je potrebno po republiškem 
ustavnem zakonu uskladiti z republiškimi ustavnimi dopolnili najpozneje do 
31. decembra 1973. 

II. Zvezni zakon pozna stalno in začasno prebivališče kot označbi za kraj, 
kjer nekdo stalno ali začasno prebiva. Na podlagi teh dveh pravnih ustanov 
je izdelan sistem evidence občanov, ki z dolžnostjo prijavljanja in odjavljanja 
sami sodelujejo pri ustanavljanju in vodenju te evidence. To evidenco obliku- 
jeta register stalnega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča. Ustava 
zagotavlja občanom svobodo gibanja in nastanitev (51. člen ZU), zaradi česar 
z zakonom ni mogoče predpisati določenih materialnih pogojev za pojmovanje 
stalnega prebivališča (stanovanje, zaposlitev), določen čas prebivanja v nekem 
kraju in podobno, razen občanove izbire kraja, v katerem se naseli z namenom, 
da v njem stalno živi ali samo začasno prebiva. Svobodo gibanja in nastanitve, 
ki jo uživa občan, je možno z zakonom omejiti samo, če je to potrebno za vod- 
stvo kazenskega postopka, za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni, za varstvo 
javnega reda ali če to zahtevajo interesi obrambe države (51. člen ZU oziroma 
162. člen osnutka ZU). 

V Sloveniji obstaja že več let splošna prijavna dolžnost stalnega prebiva- 
lišča, ki obsega vse občane, ne glede na starost in kraj naselitve, ker je le tako 
mogoče zbrati podatke o stanju in gibanju prebivalstva, ki jih potrebujejo 
organi za notranje zadeve in zavod SR Slovenije za statistiko, prvi za opera- 
tivne potrebe, drugi pa za anagrafsko obdelavo. 

Na podlagi republiške uredbe o prijavljanju in. odjavljanju prebivališča 
vodijo matičarji oziroma občinski organi, pristojni za notranje zadeve, že od 
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1. aprila 1953 dalje register prebivalstva za vse občane, ki so v SR Sloveniji 
stalno nastanjeni. 

Praktična vrednost tega registra je zlasti v tem, da daje demografske 
podatke o stanju in gibanju prebivalstva. V tem registru se namreč zibirajo 
podatki o poklicu in zaposlitvi, ki sta standardna znaka za označitev ekonomske 
strukture, saj uvrstita vsakega občana v določeno poklicno skupino in panogo 
dejavnosti. Podatki tega registra so potrebni upravnim organom, ki v mejah 
svojega delovnega področja obravnavajo razmerja občanov. Med potencialne 
uporabnike registra prebivalstva, ki ga vodijo upravni organi občine, štejemo 
zavode za socialno zavarovanje, šole, zdravstvene zavode, sodišča in javna to- 
žilstva, upravne organe za narodno obrambo in organe za notranje zadeve. Na 
podlagi te evidence zavod SR Slovenije za statistiko stalno spremlja demo- 
grafske podatke o stalno nastanjenem prebivalstvu. Register služi tudi pri 
izdelavi shem za razne vrste anket na strokovnem in raziskovalnem področju. 

Register stalnega prebivalstva nima namena posplošiti in zaostriti nad- 
zorstva nad prebivalci v republiki. Njegov osnovni namen je zagotoviti potrebno 
enotno evidenco in ustvarjanje pogojev za enotnejše in kvalitetnejše delo 
upravnih organov ter strokovnih in raziskovalnih institucij. Register tudi ne 
uvaja nekih novih evidenc, temveč odpira možnosti, da se številne evidence, ki 
jih sedaj vodijo upravni organi, koncentrirano v tem registru. 

Centralni register vsebuje obsežne podatke o osebnem statusu prebivalcev 
ter o njihovem gibanju. Ta register je prikaz personalne evidence in ne daje 
subjektivnih podatkov (sposobnosti, kvaliteta človeka itd.). Ta register lahko 
daje demografske in statistične podatke za različne kadrovske1, sociološke in 
druge raziskave. Register je bil vpeljan leta 1970. 

III. Razvid začasnega prebivališča je v korist javnega reda in občanov 
samih. 2e nekaj let se v Sloveniji v mejah te vrste prijavne obveznosti eviden- 
tira prebivanje občanov v nastanitvenih objektih, ki sprejemajo goste na pre- 
nočišča. Prijavljanje in odjavljanje začasnega prebivališča je obvezno v go- 
stinskih in drugih organizacijah, ki sprejemajo goste na prenočišče, pri občanih, 
ki oddajajo sobe za plačilo, v domovih in internatih ter v drugih podobnih ob- 
jektih, v katerih organizacije združenega dela in druge organizacije sprejemajo 
ljudi na začasno prebivanje. 

Prijavna dolžnost občanov, ki oddajajo sobe za plačilo, ni nova. Ta dolžnost 
pri nas že obstaja in je opravičljiva. Dejavnost občanov na tem področju je 
zaradi turističnega značaja naših krajev precej razširjena. Razlogi, ki veljajo 
glede prijavljanja začasnega prebivališča za gostinske in druge podobne organi- 
zacije, morajo veljati tudi za občane, ki se profesionalno ukvarjajo z odda- 
janjem sob. 

Gostinske in druge organizacije ter občani, ki sprejemajo goste na pre- 
nočišče, prijavljajo goste z odrezkom iz kopije knjige gostov, vsi drugi stano- 
dajalci pa na predpisanem obrazcu za prijavo oziroma odjavo začasnega pre- 
bivališča, kar bo uredil podzakonski akt. 

S predpisanim obrazcem se prijavljajo tudi osebe, stare nad 16 let, ki se 
mudijo ali živijo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča več kot 15 dni in 
ne uporabljajo nastanitvenih uslug gostinskih in drugih organizacij- ter obča- 
nov, ki oddajajo sobe za plačilo. Ta obveznost velja tudi za osebe, ki so na 
obisku ožjih sorodnikov v kraju njihovega stalnega prebivališča, če se mudijo 
v tem kraju več kot 30 dni. 
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IV. Predlog v bistvu ne odstopa od dosedanjih rešitev na področju pri- 
javljanja in odjavljanja, temveč je zbir določb iz temeljnega zakona o evidenci 
stalnega prebivališča potem, ko je bil nekdo že vpisan v register stalnega 
prebivalstva in o razvidu začasnega prebivališča. 

Praksa pogreša na področju prijave in odjave službe pooblastila za ukre- 
panje zoper neresnične prijave stalnega prebivališča, ki imajo za posledico, 
da ima nekdo dvoje ali več stalnih prebivališč in da na temelju pravnih odno- 
sov, izvirajočih iz stalnega prebivališča, izigrava predpise. Zato predvideva 
predlog možnost za uvedbo postopka za ugotovitev dejanskega stalnega prebi- 
vališča občana, za katerega sumi, da je dal fiktivno prijavo stalnega prebival- 
stva, z odločbo v upravnem postopku. Predlog predvideva tudi možnost crtanja 
osebe iz registra stalnega prebivalstva, 'če pristojni organ ugotovi izigravanje 
stalnega prebivališča potem, ko je bil nekdo že vpisan v register stalnega 
prebivalstva. 

Predlagana ukrepa sta potrebna., ker je nešteto primerov zlorab svobode 
gibanja oziroma nastanitve. So primeri, da občan prijavlja stalno prebivališče 
na izmišljene naslove stanodajalcev ali prijavlja stalno prebivališče iz dolo- 
čenega motiva, kot so npr. opravljanje obrtne dejavnosti v drugem kraju, 
pridobitev vozniškega dovoljenja in podobno. 

Obrazec za prijavo stalnega prebivališča in spremembe naslova stanovanja, 
kil bo predpisan s podzakonskim aktom, naj ima poleg dosedanjih podatkov 
tudi razdelek za ime očeta, za priimek, ki ga je imel občan ob rojstvu ter za 
osebno matično številko občana (izraz »osebna matična številka« je uporabljen 
glede na mnenje inštituta za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani). 
Ti podatki so pomembni zaradi uspešnega preventivnega ukrepanja organov 
za notranje zadeve pri kontroli gibanja prebivalstva, zatiranju škodljivih in 
negativnih družbenih pojavov, kakor tudi zaradi prebivališča oseb, ki so spre- 
menile osebno ime in končno za razlikovanje oseb z enakimi osebnimi po- 
datki. Ti podatki so potrebni tudi zavodu SR Slovenije za statistiko v zvezi 
z elektronsko obdelavo podatkov o občanih, za najhitrejšo in najlažjo identifi- 
kacijo občana, pa tudi v drugih primerih, ko je potrebno ugotoviti ime očeta 
oziroma dekliški! priimek ženske. Druge podatke, ki jih morajo občani napisati 
v obrazec za prijavljanje ali odjavljanje stalnega prebivališča ali ob spremembi 
naslova stanovanja, so osnovni podatki za evidenco prebivalstva in so bili tudi 
že doslej predpisani. 

Izhajajoč s stališča javne koristi predpisuje predlog, da so dolžne osebe, 
stare nad 16 let, ki ne uporabljajo uslug nastanitve v gostinskih in podobnih 
organizacijah in tudi ne pri občanih, ki oddajajo sobe za plačilo', živijo pa zunaj 
kraja svojega stalnega prebivališča dalj kot 15 dnil, prijaviti začasno prebiva- 
lišče v vsakem kraju, ki ni kraj njihovega stalnega prebivališča. 

Prijavo ali odjavo začasnega prebivališča bo moral predložiti stanodajalec. 
Za občane, ki so na obisku svojih ožjih sorodnikov v kraju njihovega 

stalnega prebivališča, predpisuje predlog prijavno obveznosti, če prebivajo v taki 
situaciji več kot 30 dni. 

Da je treba tudi take primere začasnega prebivanja urediti z zakonom, 
je pokazala dosedanja praksa. Dijaki, študenti, sezonski delavci in druge osebe 
lahko po sedanjih predpisih prebivajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča 
neprijavljeni, kolikor niso v internatih in podobnih zavodih oziroma pn občanih, 
ki za plačilo nudijo gostom nastanitev. To pomanjkljivost v predpisu so občani 
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zlorabljali, po drugi strani pa je ta pomanjkljivost otežila delo in ukrepanje 
organov za notranje zadeve in drugih organov pri zatiranju negativnih druž- 
benih pojavov. 

V skladu z veljavnimi predpisi predlog ne predpisuje prijavne obveznosti 
za osebe, ki so sprejete v bolnišnico ali drug zdravstveni zavod zaradi zdrav- 
ljenja. 

Republiški zakon o registru stalnega prebivalstva in o razvidu začasnega 
prebivališča določa, da morajo gostinske oziroma druge podobne organizacije 
in občani, ki oddajajo sobe za plačilo, prijaviti in odjaviti gosta najpozneje 
v 12 urah po njegovem prihodu oziroma odhodu. Te določbe prevzema tudi 
predlog. 

Predlog predvideva tudi dolžnost prijave odhoda v tujino za osebe, ki se 
nameravajo zaposliti v tujini. 

Na pripombo, da nimajo značaja zakonskih določb, pač za določb v okviru 
izvršilnih oziroma upravnih predpisov 6., 7., prvi in tretji odstavek 8., 9. do 14., 
18. in 19. člen osnutka zakona, menimo, da se v 6., 9. do 15., 18. in 19. členu 
osnutka zakona nalagajo občanom, organizacijam združenega dela in državnim 
organom obveznosti oziroma se jim določajo pravice, ki jih je potrebno urediti 
z zakonom (5. do 10., 12. oziroma 13. člen predloga). 

Predlagani zakon v finančnem oziru ne prinaša novih obveznosti, ker se 
dosedanji sistem evidentiranja občanov v bistvu ne bo spremenil. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
— poročilo z dne 16. 1. 1974, št, 204-1/74. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 11. 1. 1974, št. 204-1/74. 

PREDLOG ZAKONA 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 

1. člen 

Da se zagotovi enakopraven položaj občanov pri nakupu stanovanjskih hiš 
in stanovanj:, morajo organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti 
in druge družbeno pravne osebe upoštevati pri prodaji stanovanjskih hiš in 
stanovanj občanom in civilnim pravnim osebam poleg splošnih pogojev, ki jih 
za prodajo stavb določajo drugi predpisi, tudi določbe tega zakona. 

2. člen 
Osnova za določitev izklicne cene za javno dražbo oziroma za pismene 

ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini je 
vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja, valorizirana na dan prodaje. 

Valorizirana vrednost iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se upošte- 
vajo predvsem gradbeni stroški na dan prodaje, prometna vrednost zemljišča, 
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stroški za komunalno urejanje zemljišča in izrabljenost hiše oziroma stano- 
vanja. 

Občinska skupščina določi vsako leto za svoje območje vrednost posameznih 
elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja, upoštevajoč krajevne razjnere in enotno metodologijo, ki jo predpiše 
republiški sekretar za urbanizem v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

3. člen 

Pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjskih 
hiš ali stanovanj določa splošni akt organizacije združenega dela, družbeno- 
politične skupnosti oziroma druge družbeno pravne osebe. 

Pri teh pogojih mora organizacija združenega dela, družbenopolitična skup- 
nost oziroma druga družbenopravna oseba upoštevati: 

— da mora kupec obvezno položiti kavcijo v višini najmanj 5 °/o izklicne 
cene; 

— da ne sme osebni polog kupca pri prodaji stanovanjske hiše ah stano- 
vanja na kredit biti nižji od 25,0/o izklicne cene ter da mora biti ta plačan naj- 
kasneje v 30 dneh po sklenitvi pismene pogodbe. Za osebni polog po določbah 
tega zakona se štejejo lastna sredstva občana in posojila iz nenamenskih pro- 
stih bančnih sredstev; 

— da pri prodaji stanovanjske hiše in stanovanja rta kredit ne more biti 
začetek odplačevanja kredita odložen in da ne sme biti odplačilna doba daljša 
od 25 let, obrestna mera pa nižja od 2 °/o. 

Ne glede na določbe 2. alinee prejšnj ega odstavka se sme znižati polog 
kupcu sorazmerne vrednosti stanovanja s tem, da ne sme znašati manj od 
10 "/» izklicne cene v primeru, če gre za 

— stanovanjsko hišo ah stanovanje, ki po odloku občinske skupščine o 
merilih za ugotovitev nove vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, ki se 
oddajajo v najem ter načina, kako se ugotovi njihova nova vrednost (1. člen 
zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj — Uradni 
list SRS, št. 50/72), ne dosega 70 točk in 

— viničarije, kmetijske stanovanjske stavbe in za stanovanjske hiše in 
stanovanja, za, katera se po veljavnih predpisih ne plačuje davek na pre- 
moženje. 

Ne glede na določbo 3. alinee drugega odstavka tega člena se sme odložiti 
začetek odplačevanja posojila za dobo treh let kupcu, čigar osebni dohodek ne 
presega poprečnega osebnega dohodka v republiki ah ki izpolnjuje predpisane 
pogoje za družbeno pomoč mladim družinam v skladu z zakonom o družbeni 
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 5/72). 

Pri določanju odplačilne dobe in stopnje obrestne mere mora prodajalec 
paziti na to, da mesečna anuiteta za posojilo ni nižja od mesečne stanarine, 
ki bi jo v skladu s 5. členom zakona o stanarinah (Uradni list SRS, št. 50/72) 
prejemal kupec za tako stanovanjsko hišo oziroma stanovanje, če bi ga oddal 
v najem. 

4. člen 

Denarna sredstva, ki jih organizacije združenega dela, družbenopolitične 
skupnosti ah druge družbenopravne osebe pridobijo s prodajo stanovanjskih hiš 
in stanovanj;, morajo uporabiti za graditev stanovanj v družbeni lastnini. 
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5. člen 

Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni last- 
nini, zapisnik o cenitvi in splošni akt organizacije združenega dela, družbeno- 
politične skupnosti ali druge družbenopravne osebe, ki določa pogoje za javno 
dražbo oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja 
v družbeni lastnini, mora prodajalec predložiti v 30 dneh po izvršeni prodaji 
občinskemu javnemu pravobranilstvu, pristojnemu po kraju, v katerem je 
nepremičnina, v dveh izvodih. Občinsko javno pravobranilstvo potrdi na izvir- 
niku pogodbe, da mu je vročena, nato pa izvirnik pogodbe vrne predlagatelju. 
Drugi izvod pogodbe pravobranilstvo zadrži. 

Brez potrditve občinskega javnega pravobranilstva po prejšnjem odstavku 
sodišče ne srne overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti pogodbe v zemljiški 
knjigi. 

6. člen 

Ce javno pravobranilstvo meni, da so bile kršene določbe tega zakona ali 
splošnega akta organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma druge družbenopravne osebe, opozori pogodbeni stranki na nezakonitost 
pogodbe in ju pozove, da v 60 dneh po prejemu opozorila sami odpravita po- 
manjkljivosti v pogodbi. Če pogodbeni stranki kljub opozorilu ne odpravita 
pomanjkljivosti v pogodbi, vloži javno pravobranilstvo tožbo za razveljavitev 
pogodbe po tem zakonu in na vrnitev stanovanjske hiše oziroma stanovanja 
v družbeno lastnino. Razveljavitev pogodbe se lahko zahteva v roku enega leta 
od predložitve pogodbe javnemu pravobranilstvu. 

Vrnitev stanovanjske hiše oziroma stanovanja se lahko zahteva od kupca 
ali tudi od drugega, če ta ob pridobitvi stanovanjske hiše oziroma stanovanja 
ni bil v dobri veri. 

Če občinsko javno pravobranilstvo tožbe po prvem odstavku tega člena 
ne vloži, jo lahko vloži republiško javno pravobranilstvo. 

7. člen 

Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nenaseljenega novega 
stanovanja kot posameznega dela stavbe ali nenaseljene nove stanovanjske hiše, 
temveč veljajo za tako prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan prodaje. 

8. člen 

Pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki 
so bile sklenjene po 1. 1. 1970, so prodajalci dolžni v roku 6 mesecev od 
uveljavitve tega zakona predložiti občinskemu javnemu pravobranilstvu, pri- 
stojnemu po kraju, v katerem je nepremičnina, v potrditev. 

Če javni pravobranilec ugotovi, da je bila stanovanjska hiša oziroma sta- 
novanje prodano pod ugodnejšimi pogoji, kakor jih določata 2. in 3. člen tega 
zakona, ukrepa po prvem odstavku 6. člena tega zakona. 

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za prodajalce, ki so predložili 
pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš ali stanovanj občinskemu javnemu pravo- 
branilstvu v skladu z določbami tretjega odstavka 4. člena zakona o pogojih 
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, 
št. 20-129/71). 
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Ugodnosti iz tretjega in četrtega odstavka 3. člena tega zakona lahko uve- 
ljavljajo, če izpolnjujejo pogoje, tudi kupci: 

— ki so kupili stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini v času 
od 1. 1. 1970 do uveljavitve tega zakona ali 

— ki so že uskladili pogodbe o nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini z določbami zakona iz prejšnjega odstavka. 

Ce kupec do uveljavitve tega zakona ni plačal osebnega pologa po 3. členu 
tega zakona, se lahko dogovori s prodajalcem, da bo namesto osebnega pologa 
plačeval višjo anuiteto, kot je bila dogovorjena s pogodbo o prodaji. Višja 
anuiteta ne more biti nižja kot bi znašal dvakratni znesek stanarine, ki bi jo 
po 5. členu zakona o stanarinah prejemal lastnik, če bi oddal v najem tako 
stanovanjsko hišo oziroma stanovanje in to za čas, dokler kupec ne odplača 
osebnega pologa. Te določbe veljajo tudi za kupce iz 2. alinee prejšinjega 
odstavka. 

9. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija 
združenega dela ali druga družbenopravna oseba, ki ne predloži občinskemu 
javnemu pravobranilstvu pogodbe o prodaji stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja v družbeni lastnini, zapisnika o cenitvi in svojega splošnega akta, ki 
določa pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjske 
hiše ali stanovanja v družbeni lastnini na način in v rokih, kot je določeno 
v 5. in 8. členu tega zakona. 

Odgovorna oseba organizacije združenega dela ah druge družbenopravne 
osebe se kaznuje z denarno kaznijo do 500 dinarjev za prekršek iz prvega 
in drugega odstavka. 

10. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 
20-129/71), razen določbe 7. člena, kolikor se ta nanaša na tretji odstavek 
4. člena navedenega zakona. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem, listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini (Uradni list SRS, št. 20/71) je urejeno prodajanje stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini z namenom, da se družbeni stanovanjski sklad 
ohrani v nezmanjšani vrednosti in da se zagotovi enakopraven položaj občanov 
pri nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Pri tem določa 
zakon, upoštevajoč, da so bile že opravljene prodaje družbenega stanovanjskega 
sklada na način, ki ni upošteval omenjenih načel, da se tudi pogodbe, ki so 
bile sklenjene po 1. 1. 1970, po določenem postopku preverijo in v sodnem 
postopku razveljavijo ter stanovanjske hiše in stanovanja vrnejo v družbeno 
lastnino. Za izvedbo tega zakona je zadolženo javno pravobranilstvo. 

V zvezi z retroaktivno določbo zakona, ki se nanaša na revizije sklenjenih 
prodajnih pogodb za čas od 1. 1. 1970 do 16. 6. 1971, ko je ta zakon začel veljati, 
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so nekateri prizadeti kupci stanovanj sprožili ustavni spor pri Ustavnem so- 
dišču SR Slovenije. Ustavno sodišče je po temeljiti obravnavi vprašanja pri- 
poročilo skupščini SR Slovenije, da zakon uskladi z ustavo, pri tem pa naj 
upošteva socialno diferenciacijo in naj odpravi tiste določbe, ki zaradi togosti 
in prakticistične narave v bistvu najbolj prizadenejo socialno ogrožene občane, 
ki so s kupoprodajo pridobili stanovanja v svojo last v dobri veri. Samo v 
takem okviru bi bil v skladu z ustavo upravičen retroaktiven ukrep zakona 
in ne bi bilo prekršeno načelo pravne varnosti prometa. 

V skladu s temi smernicami je predlagatelj pripravil predlog zakona, ki 
vsebuje spremembe in dopolnitve, s katerimi želimo zagotoviti doseganje opi- 
sanih namenov, v prvi vrsti obravnavati družbeni stanovanjski sklad pred 
njegovo razprodajo, izhajajoč iz načela, da ima ta sklad posebno družbeno 
funkcijo na področju socialne varnosti občanov in pri stanovanjskih razmerjih. 
Novosti v predlaganem predlogu so tele: 

Temeljni pogoji za oblikovanje izklicne cene za javno dražbo oziroma za 
pismene ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja ostajajo nespre- 
menjeni. Olajšave pa so predvidene pri določanju višine osebnega pologa in 
pri začetku odplačevanja posojila. Glede pologa določa predlog zakona, da se 
njegova višina zmanjša za 10'°/o od izklicne cene, če stanovanje po predpisih 
o ugotavljanju vrednosti ne dosega 70 točk ali če gre za viničarije (uporabljene 
za stanovanje) ter za stanovanjske kmetijske in druge stavbe, za katere se ne 
plačuje davek na premoženje po zakonu o davkih občanov. S temi določbami 
je opravljena diferenciacija med stanovanjskim skladom, ki je v slabem stanju 
in deloma amortiziran, in dobrim stanovanjskim skladom, za katerega veljajo 
normalni ekonomski odnosi. Vrh tega je znano, da so se na nakup slabših 
stanovanj orientirali predvsem delavci z nižjimi osebnimi dohodki, ki ne bi 
zmogli takojšnjega odplačila pologa v obsegu 25'% od izklicne cene. 

Največ pripomb' prizadetih kupcev je bilo v tem, da ekonomsko niso spo- 
sobni naenkrat odplačati 25l0/o polog. Zato je v predlogu zakona dana možnost, 
da se kupec in prodajalec dogovorita, da bo kupec odplačal polog prek zvišane 
anuitete. Ta ne more biti nižja, kot bi znašal dvakratni znesek stanarine, ki bi 
jo kupec prejemal po veljavnih predpisih za isto stanovanje. S tako ureditvijo 
se ublaži retroaktivna uveljavitev plačila pologa, zagotavlja pa se hitrejše vra- 
čanje celotnega posojila, kar bo povečevalo razpoložljiva sredstva za razširjeno 
reprodukcijo družbenih stanovanj. 

Nadaljnja uskladitev zakona zadeva začetek odplačevanja prejetega posojila 
v zvezi z nakupom stanovanj v družbeni lastnini. Za kupce, katerih osebni 
dohodek ne presega poprečnega osebnega dohodka v republiki, in za kupca, 
ki izpolnjuje' pogoje za družbeno pomoč mladim družinam, se lahko začetek 
odplačevanja posojila odloži, vendar ne za daljšo dobo od treh let. Glede na te 
možnosti bodo tudi delovne skupnosti kot prodajalci lahko izdiferencirali za- 
četek odplačevanja posojil po premoženjskem in socialnem stanju kupcev. 

Sodimo, da od povrnitve škode, ki je nastala družbi z neupravičeno nizko 
prodajno ceno, ne moremo odstopiti in da so retroaktivne določbe zakona v tej 
smeri družbeno in ustavno utemeljene, posebej še, ker so s predlogom odprav- 
ljene pomanjkljivosti prejšnjega zakona. 

V skladu s prizadevanji, da se zagotovi enakopraven položaj občanov pri 
nakupu stanovanj, s predloženim zakonom: odpravljamo nekatere dosedanje 
slabosti, zaradi katerih je prihajalo do neupravičenega bogatenja posameznikov. 
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Ostajajo pa še nerešena vprašanja zvišanja izredno nizkih anuitet za stano- 
vanjska posojila, vprašanja nenamenske rabe družbenih stanovanjskih sred- 
stev za gradnjo oziroma nakup počitniških hiš ah stanovanj, višina prometnega 
davka pri prodaji stanovanj in podobno. Ta vprašanja rešuje predlagatelj v 
posebnem zakonu, ki bo v kratkem predložen skupščini. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen od- 
sotnih delegatov občin Brežice in Postojna, so na svojem 42. zasedanju dne 
17. januarja 1974 obravnavali predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je republiški skupščini predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Koper, Velenje in Ljubljana-Vič- 
Rudnik. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije, pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na 
zasedanju, ta stališča repubiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR 
Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V splošni razpravi so delegati občin podprli načela, na katerih temelji 
zakonski predlog, zlasti pa željo po varovanju družbenega stanovanjskega sklada 
pred njegovo razprodajo, izhajajoč iz tega, da ima ta sklad posebno družbeno 
funkcijo na področju socialne varnosti občanov. 

Vsi na zasedanju prisotni delegati občin so z glasovanjem podprli na- 
slednje predloge za spremembo zakonskega besedila (amandmaje) : 

K 3. členu : 1. Prva alinea drugega odstavka naj se spremeni tako, da 
se glasi: 

»— da .mora kupec obvezno ponuditi varščino v višini najmanj 5 °/o od 
izklicne cene, pri čeimer se kupcu ta varščina vračuna v obvezni polog;«. 

Sprememba je sicer redakcijskega značaja, vendar je potrebna zaradi večje 
jasnosti zakonskega besedila. Po svoji pravni naravi je kavcija zavarovanje za 
pravilno izpolnitev pogodbe in se kot taka vedno obračuna šele pri dokončnem 
plačilu. Če bi se tudi v danem primeru kavcija štela kot zavarovanje za izpol- 
nitev pogodbe, bi moral kupec takoj plačati 30 '% kupnine, kar gotovo ni namen 
zakona, ki v naslednji alinei določa minimalni osebni polog kupca v višini 
25fl/o kupnine. Glede na drugo alineo je razumeti prvo tako, da je sestavljalec 
predloga zakona hotel zagotoviti le to, da se dražbe udeležijo resni kupci. 
Da bi se odpravilo neskladje med pravno naravo kavcije in namenom zakona, 
je primerno, da se prva alinea drugega odstavka tega člena dopolni s predla- 
ganim besedilom. 

2. Četrti odstavek tega člena naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Ne glede na določbo tretje alinee drugega odstavka tega člena se sme od- 

ložiti začetek odplačevanja posojila za dobo 3 let kupcu, čigar osebni dohodek 
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in osebni dohodek njegovih družinskih članov ne presega na člana gospo- 
dinjstva mesečno višine dohodka, določenega z občinskim odlokom O1 delni 
nadomestitvi stanarine in drugi družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, 
ah ki izpolnjuje predpisane pogoje za družbeno pomoč mladim družinam 
v skladu z zakonom o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (Uradni 
list SRS, št. 5/72).«. 

Sprememba četrtega odstavka 3. člena se predlaga zaradi tega, ker se bo 
dogodilo1, da bo nastopil kot kupec stanovanjske hiše ali stanovanja družinski 
član, ki izpolnjuje ugodnosti odložitve odplačevanja kupnine, kot je predvideno 
v zakonskem predlogu, čeprav bo živel z družinskimi člani, ki prejemajo 
osebni dohodek, ki presega povprečni osebni dohodek v republiki. Iz dosedanje 
prakse prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj lahko namreč ugotovimo, da 
nastopajo kot kupci vedno imetniki stanovanjske pravice, ki stanovanje ali 
hišo uporabljajo skupaj s svojimi družinskimi člani. 

Za 8. členom naj se doda nov 9. člen, ki se glasi: 
»Pogodbo, sklenjeno v skladu z določili tega zakona, so stranke dolžne 

glede plačila kupnine (druga in tretja alinea drugega odstavka 3. člena tega 
zakona) izpolniti tako, kot so jo sklenile. 

Nadzor nad pravilnostjo izpolnitve pogodbe po prvem odstavku tega člena 
opravlja služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije. 

Če služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da je bila pogodba izpolnjena 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, obvesti o tem takoj pristojno javno 
pravobranilstvo (5. člen). 

Če javno pravobranilstvo meni, da pogodba ni izpolnjena tako, kakor je 
bila sklenjena, postopa smiselno po določbah 6. člena tega zakona s tem, da 
lahko zahteva razveljavitev pogodbe v roku enega leta od prejema obvestila 
službe družbenega knjigovodstva.-« 

Predlagana dopolnitev je potrebna, ker predlog zakona ne vsebuje določb 
o tem, da mora biti pogodba, ko je sklenjena, tudi pravilno izpolnjena. Noben 
predpis namreč prodajalcu ne nalaga, da je v primeru nepravilne izpolnitve 
dolžan od nje odstopiti. Ker predlog zakona ne vsebuje določb o nadzoru nad 
izpolnjevanjem pogodb, je bilo treba predlagati nov člen, saj bi lahko brez 
tega stranke izigrale zakon. Glede na naloge, ki jih ima služba družbenega 
knjigovodstva, je le-ta najprimernejši organ za nadzor nad pravilnostjo iz- 
polnitve pogodbe. 

Dosedanji 9., 10. in 11. člen postanejo 10., 11. in 12. člen. 
K 9. členu : V dosedanjem 9. členu oziroma 10. členu glede na gornji 

amandma, se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico ter doda besedilo, 
»ali če sprejme nepravilno izpolnitev pogodbe (prvi odstavek 9. člena).« 

Doda naj se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Občan ali civilnopravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 

do 5000 dinarjev, če ne izpolni pogodbe tako, kot je bila sklenjena (prvi od- 
stavek 9. člena).« 

Predlagana dopolnitev je potrebna glede na vsebino novega 9. člena, saj 
je za ta člen nujno predvideti tudi kazensko sankcijo. 

St.: 36-29/74 
Ljubljana, 22. 1. 1974 
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POROČILA 

Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije, odbor za urba- 
nizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora in odbor 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora so na seji 7. februarja 1974 
obravnavali predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini. 

Komisija in odbora so se v načelu strinjali s predlogom zakona in pred- 
lagajo naslednji amandma: 

K 8. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se letnica »1. 1. 1970« 
nadomesti z letnico »1. 1. 1966«. 

V prvi alinei četrtega odstavka naj se letnica »1. 1. 1970« nadomesti z letnico 
»1. 1. 1966«. 

Popis stanovanjskih hiš in stanovanj, prodanih v obdobju od 1. 1. 1965 
do 31. 12. 1970, ki ga je SDK izvedla na zahtevo odbora za finance in proračun 
republiškega zbora, je pokazal, da je 197 prodajalcev prodalo 3017 stanovanjskih 
hiš in stanovanj za skupni znesek 106 388 883,00 dinarjev. Od te vrednosti je 
bilo vplačanih v gotovini 19 661 159,00 dinarjev, na kredit pa za 86 727 724,00 
dinarjev. Od odobrenih posojil je po stanju 31. 12. 1970 neodplačanih še 
64 144 082,00 dinarjev ali skoraj 74 %>. 

V sporazumu z republiškim javnim tožilstvom je SDK izvršila pregled 
prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini že leta 1966. Ugo- 
tovljeno je bilo, da je 79 delovnih organizacij in družbenopohtičnih skupnosti 
prodalo 1225 stanovanj in stanovanjskih hiš, v pretežni večini lastnim, delavcem. 
Tedaj je javno tožilstvo ugotovilo, da je v večini primerov šlo za prodaje, ki 
niso bile v skladu z veljavnimi predpisi: javne dražbe so bile opravljene samo 
formalno, cenitve so bile precej nižje od dejanske vrednosti prodanega stano- 
vanja ali hiše, v številnih primerih prometni davek ni bil pla-čan. Na interven- 
cijo javnega tožilstva so nekatere gospodarske organizacije revidirale pogodbe. 

Tudi občinske skupščine in stanovanjska podjetja so ugotavljala, da je 
bila težnja za prodajo družbenih stanovanj izrazita neposredno pred izvedbo 
stanovanjske reforme, ko je bilo znano dejstvo, da bo uveljavljeno enotno go- 
spodarjenje z družbenim stanovanjskim fondom na območju občine. Delovne 
organizacije so v bojazni, da bodo izgubile svoj stanovanjski fond, tega začele' 
razprodaj ati (zlasti novejšega), celo pod njegovo realno vrednostjo in pod iz- 
redno ugodnimi pogoji za kupca dolga odplačilna doba, nizka obrestna mera, 
brez lastne udeležbe). V tem obdobju so najemna stanovanja kupovali predvsem 
vodilni delavci. 

Na podlagi parcialnih podatkov se ocenjuje, da je bilo prodanih več stano- 
vanj in stanovanjskih hiš, kot sta jih zajela popisa SDK. 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev je komisija za družbeno nadzorstvo 
22. 12. 1972 predložila predlog zakona o spremembi zakona o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga sedaj komisija umika. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da predlagana retroaktivnost ne bo priza- 
dela socialno ogroženih občanov, ki so s kupoprodajo pridobili manj vredna 
stanovanja (viničarske hiše) v dobri veri, ker je predlagatelj zakona zanje 
v 3. členu predvidel posebne olajšave. 

Amandma je v skladu s stališči seje CK ZKS o uresničevanju nalog iz 
pisma predsednika Tita in izvršnega biroja predsedstva ZKJ, ko je bilo iz- 
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rečno zastavljeno vprašanje o neodločnem, negotovem in nesistematičnem 
urejanju tega problema. 

Predlog je bil utemeljevan tudi s tem, da so druge republike, npr. SR 
Srbija, sprejele enak datum retroaktivnosti. 

Nekateri člani odborov so nasprotovali temu amandmaju, ker bo njegovo 
izvajanje povzročilo velike nepredvidene težave. Problemi bodo v zvezi z oce- 
njevanjem prometne vrednosti na dan prodaje — nekatera stanovanja so bila 
znova že odtujena ali pa so jih kupci izboljšali oziroma adaptirali. Enotno 
pa je bilo mnenje, da so bile na tem področju storjene velike zlorabe, ki bi jih 
bilo moč rešiti po drugi poti. 

Komisija in odbora so obravnavali tudi amandmaje zasedanja delegatov 
občin in se z njimi niso strinjali, ker so njihove intencije že zajete v predlogu 
zakona. 

Komisija za družbeno nadzorstvo je za svojega poročevalca določila Vlada 
Cerneta, odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je 
določil Ivana Ahlina, odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
pa Toneta Polajnarja. 

Št.: 36-29/74 
Ljubljana, 7. 2. 1974 

Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije je na seji 22. ja- 
nuarja 1974 obravnavala predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

2e pri pripravah prvega zakona so bile ocene, da nekatere njegove določbe 
temeljijo na pavšalnih trditvah oziroma na nepreverjenih podatkih, da se 
problem privatizacije družbenih sredstev brez ustrezne odmere napihuje in 
podobno. Vendar tudi predloženi zakon ne temelji na popolnih podatkih ozi- 
roma v tem obdobju ni bil kompletiran že opravljen pregled prodanih stano- 
vanjskih hiš oziroma stanovanj, da bi lahko realno ocenili dimenzije tega 
pojava in ga odpravili. Obstaja še vedno samo popis stanovanjskih hiš in stano- 
vanj, prodanih v obdobju od 1. 1. 1965 do 31. 12. 1970, ki ga je SDK izvedla 
na zahtevo odbora za finance in proračun republiškega zbora. Ta je pokazal, 
da je 197 prodajalcev prodalo 3017 stanovanjskih hiš ali stanovanj za skupni 
znesek 106 388 883,00 dinarjev. Od te vrednosti je bilo vplačanih v gotovini 
19 661 159,00 dinarjev, na kredit pa za 86 727 724,00 dinarjev. Od odobrenih 
posojil je bilo po stanju 31. 12. 1970 neodplačanih še 64 144 082,00 dinarjev ali 
skoraj 74%. Ta popis ni bil popoln, ker je zajel predvsem delovne organizacije, 
ne pa tudi vseh drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Zlasti zaradi pomanjkanja podatkov bi moral izvršni svet pri koncipiranju 
novega zakona upoštevati rezultate izvajanja sedanjega zakona. 

V zvezi z izvajanjem retroaktivnosti veljavnega zakona je republiško pravo- 
branilstvo na seji komisije poročalo o usklajevanju pogodb, ki so bile sklenjene 
za čas od 1. 1. 1970 do uveljavitve sedanjega zakona 17. 6. 1971: 

— vseh pogodb je bilo predloženih občinskim javnim pravobranilstvom 
1069; 
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— od tega je v 946 primerih prišlo do uskladitve z zakonskimi pogoji 
bodisi izven sodnega postopka bodisi v pravdi, to se pravi, da so prizadeti 
kupci pristali na spremembo prvotno dogovorjenih pogojev ali na razveljavitev 
pogodbe; 

— v 24 primerih je sodišče izreklo sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu 
zahtevku javnega pravobranilca, torej je sodišče upoštevalo določbo o vzvratni 
veljavi zakona; 

— 99 primerov še čaka na odločitev sodišča. 
Iz teh podatkov sledi, da je približno 90 :<l/o vseh pogodb, ki so bile v 

pregledu, že prilagojenih določbam zakona v vzvratno veljavo. Iz tega nadalje 
sledi, da bi spremembe kriterijev veljavnega zakona povzročile nove zaplete, 
saj so domala vse predložene pogodbe že usklađene in jih je treba samo izvajati. 
Nosilci te akcije usklajevanja so bila javna pravobranilstva. 

Nadalje je bilo opozorjeno, da pa se vse usklađene pogodbe ne izvajajo 
tako, kot je bilo dogovorjeno. Nekateri kupci pologa sploh ne plačajo ali ga ne 
plačajo iz lastnih sredstev, temveč iz nenamenskega kredita, s čimer je zakon 
izigran. Takšni kupci dobe stanovanje v celoti na kredit. Na štiri take primere 
je opozorilo občinsko javno pravobranilstvo iz Kopra, ki je zanje slučajno 
zvedelo iz poročila komisije za ugotavljanje premoženja. Ugotavlja se, da se 
prav določbe o obveznem pologu iz lastnih sredstev doslej niso izvajale. 

Zadnji odstavek 8. člena predvideva olajšave za tiste kupce, 'ki do uvelja- 
vitve bodočega zakona še niso plačali pologa, čeprav bi ga morali v 30 dneh 
od sklenitve pogodbe. Namesto takojšnjega pologa lahko odplačujejo obroke 
v višini dvojne najemnine. Ta izjema oz. olajšava pa naj bi veljala tako za tiste 
kupce, ki so pogodbe sklenili v času od 1. 1. 1970 do uveljavitve zakona iz 
leta 1971, tj. do 17. 6. 1971, kakor tudi za tiste, ki so sklenili pogodbe po 
17. 6. 1971 in za katere zakon ni imel vzvratne veljave. Ti bodo za svojo po- 
godbeno nedisciplino nagrajeni ne glede na svoj socialni položaj. 

Glede na podatke o izvajanju obstoječega zakona in zlasti glede na to, da 
je velika večina kupcev pristala na spremembo prvotno dogovorjenih pogojev 
brez pravde, je vprašanje, če je novi zakon sploh potreben. 

Ker komisija na seji zaradi odsotnosti predstavnika izvršnega sveta ni 
mogla dobiti odgovora na zastavljena vprašanja, o predlogu zakona ni zavzela 
stališč. 

Komisija se je na seji seznanila z vlogo inštituta »Jožef Štefan« v Ljub- 
ljani, v kateri zatrjuje, da predlog zakona ne odpravlja protiustavnosti določb 
veljavnega zakona in ne prispeva k rešitvi situacije, v katero je zašel inštitut. 
V zvezi s tem je komisija pregledala vse osnovne podatke iz vseh kupo- 
prodajnih pogodb. V tem primeru gre za prodajo novih stavb, ki so bile zgra- 
jene v letih 1961—1967. Stanovanja so bila prodana za izredno nizko ceno, 
največ do 8 000 000 starih dinarjev, le v enem primeru za 10 000 000 starih 
dinarjev. Komisija je mnenja, da v takem primeru ne more biti izjemnega 
obravnavanja, še slabše pa bi bilo, če bi imel takšen primer vpliv na oblikovanje 
novega zakona. Prvi zakon je bil sprejet zato, da bi se taki primeri odpravili. 

Ob tej priložnosti komisija obvešča skupščino, da je v preteklem obdobju 
obravnavala več vlog občanov in organizacij (sedaj je poslalo vlogo Združenje 
zveze borcev NOV L jubijana-Bežigrad), v kateri opozarjajo skupščino in od nje 
zahtevajo, da ukrepa zoper vse tiste posameznike, ki so si pridobili premoženje 
iz družbenega vira pod izredno ugodnimi pogoji ali pa niso izpolnili vseh ma- 
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terialnih obveznosti v zvezi s pridobitvijo lastnine. Še hujši pa so primeri, 
ko so posamezniki na takšen način pridobljeno premoženje odtujevali, kar 
pomeni, da v bistvu sploh niso bili socialen problem. Vsi takšni »posli« so 
običajno legalni in po pravni poti ni mogoče vzpostaviti pravičnega stanja 
ali morebiti storilce kazensko preganjati. V takih primerih so paralizirane tudi 
komisije za ugotavljanje izvora premoženja, saj sploh ne morejo oblikovati 
meril pri svojem delu. 

Vse to je nadalje tudi razlog, da poskusi razčiščevanja takih poslov po 
drugi poti in poskusi politične ali moralne obsodbe posameznikov povzročajo 
znotraj organizacij ah med organizacijami hude dolgotrajne razprtije, medseboj- 
na obtoževanja ali pa se ustvarjajo celo klike, kar hromi sožitje in tvorno delo. 
Prizadeti si namreč za ohranitev dobrega imena in položaja na vse mogoče 
načine uporno prizadevajo zbrisati sledi za takšnimi svojimi dejanji. To so 
poglavitni razlogi, zaradi katerih je komisija kritično obravnavala predloženi 
zakon. Srečuje se S' konkretnimi primeri, ki jih praktično nihče ne more 
regiti aH pa zelo težko. 

St.: 36-29/74 
Ljubljana, 24. 1. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. februarja 1974 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o pogojih za pro- 
dajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki jih je sprejelo za- 
sedanje delegatov občin. 

Komisija k amandmajem, zasedanja delegatov k prvi alinei drugega od- 
stavka in k četrtemu odstavku 3. č 1 e n a s sistemsko-pravnega vidika ni 
imela pripomb. 

Po mnenju komisije pa ni sprejemljiv predlagani amandma, da se za 
8. členom doda nov 9. a člen. Nepotrebno je namreč v zakonu določati, da mora 
biti pogodba, ko je sklenjena, tudi pravilno izpolnjena. Pogodba o prodaji 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja je dvostranski pravni posel, ki se po 
splošnih načelih civilnega prava sklepa z namenom izpolnitve. Vsaka od 
pogodbenih strank ima torej možnost uveljavljati izpolnitev, zato je nesmiselno 
to pogodbeno obveznost še posebej vnašati v zakon. 

Tudi glede ostalih določb tega amandmaja je komisija menila, da so nepo- 
trebne, ker so pravice in obveznosti službe družbenega knjigovodstva tudi glede 
nadzora nad pravilnostjo izpolnitve teh pogodb smiselno urejene v zakonu o 
službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Po mnenju nekaterih tudi ni sprejemljiv predlagani postopek glede nad- 
zora nad pravilnostjo izpolnitve pogodbe, ker gre v danem primeru za poseben 
postopek neke nadkontrole. 

Komisija prav tako ni soglašala s predlaganima amandmajema k 
prvemu in novemu tretjemu odstavku 9. člena, ki sta v po- 
vezavi z amandmajem k novemu 9. členu, ki po mnenju komisije ni sprejemljiv 
iz razlogov, ki jih je navedla. 

St.: 36-29/74 
Ljubljana, 6. 2. 1974 
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PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje mesečnih 
nadomestil osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov 

voljenim in imenovanim funkcionarjem 

Na podlagi 47. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbe- 
nem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev 
za osebne dohodke (Uradni list SRS, št. 26-234/73) so družbenopolitične organi- 
zacije v republiki, skupščina SR Slovenije, samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije in gospodarska zbornica SR Slovenije sprejele 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje mesečnih 
nadomestih osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov 

voljenim in imenovanim funkcionarjem 

1. člen 

V družbenem dogovoru o osnovah in merilih za določanje mesečnih nado- 
mestil osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim 
funkcionar j em se spremenijo 2., 7., 12. in 16. člen. 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Mesečno nadomestilo osebnega dohodka, ki bo določeno na podlagi 1. 

člena, se poveča glede na delovno dobo: 

od 1 do 5 let delovne dobe  1 ®/o 
od 5 do 10 let delovne dobe  2 "/o 
od 10 do 15 let delovne dobe  4°/o 
od 15 do 20 let delovne dobe  6 fl/o 
od 20 do 25 let delovne dobe  8 % 
od 25 do 30 let delovne dobe 10 */# 
nad 30 let delovne dobe 12 

Pri določanju delovne dobe podpisniki družbenega dogovora upoštevaje 
priznano pokojninsko dobo.« 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslancu in voljenemu ter imenovanemu funkcionarju se lahko prizna: 
■— za posebne uspehe pri delu, za izjemne rezultate pri opravljanju do- 

ločenih nalog, za dodatno delo in obremenitev, za povečano odgovornost in 
podobno posebno povečanje, ki pa ne more preseči 10'°/o njegovega nadomestila 
osebnega dohodka za čas, ko se mu priznava. 

Podpisniki družbenega dogovora se obvezujejo, da dvakrat letno pošljejo 
komisiji podpisnikov družbenega dogovora v mnenje poročilo o uporabi tega 
določila; 

— za posebno angažiranost v primeru, da mu ne pripada mesečno nadome- 
stilo oziroma povračilo osebnega dohodka, po določbah 1., 5. in 6. člena, občasna 
nagrada, ki v enem koledarskem letu no more presegati dvakratne višine po- 
prečnega mesečnega osebnega dohodka v republiki iz preteklega leta; 
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— v primeru, da funkcija, ki jo opravlja poslanec in voljeni ter imeno- 
vani funkcionar, kateremu ne pripada mesečno nadomestilo osebnega dohodka, 
terja takšno angažiranost kot funkcija iz 1. člena, se lahko po predhodnem so- 
glasju komisije podpisnikov tega družbenega dogovora prizna mesečna nagrada, 
ki v nobenem primeru ne more presegati višine mesečnega povračila za nepro- 
fesionalno opravljanje funkcije, kot jo določa 6. člen tega družbenega dogovora.« 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslanec skupščine SR Slovenije ima pravico do povračila stroškov za 

opravljanje poslanske funkcije v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen, v meseč- 
nem pavšalnem znesku (poslanski pavšal). Višina poslanskega pavšala znaša 
650 din mesečno. 

Poslanec ima pravico do povračila potnih stroškov za prevoz v volilno 
enoto, v kateri je bil izvoljen, v višini vozne tarife I. razreda vlaka ali 
avtobusa po uradno objavljenih cenah, kadar uporabi za prevoz lastno vozilo.« 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Povra.čilo zaradi zvišanih stroškov za ločeno življenje znaša mesečno 

do 1200 din. 
Pri določanju višine povračila stroškov za ločeno življenje podpisniki 

upoštevajo oddaljenost od kraja stalnega prebivališča do sedeža, kjer opravlja 
svojo funkcijo. 

Poslanec in voljeni ter imenovani funkcionar ima pravico do povračila 
potnih stroškov iz kraja, kjer opravlja svojo funkcijo, do kraja stalnega pre- 
bivališča in nazaj kot ga določa 14. člen tega družbenega dogovora, štirikrat 
mesečno, kolikor ne koristi brezplačne vozovnice.« 

2. člen 

Komisija podpisnikov tega družbenega dogovora se pooblašča, da izda 
prečiščen tekst družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje mesečnih 
nadomestil osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imeno- 
vanim funkcionarjem. V prečiščenem tekstu upošteva spremembe in dopolnitve 
iz prejšnjega člena, kakor tudi spremembe in dopolnitve 11., 13., 17., 18., 19. in 
20. člena družbenega dogovora v smislu sprejete sindikalne liste. 

3. člen 

Spremembe in dopolnitve družbenega dogovora veljajo od 1. januarja 1974 
dalje. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi 22. člena družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje 
mesečnih nadomestil osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim 
in imenovanim funkcionarjem je komisija podpisnikov tega dogovora na seji 
dne 29. januarja 1974 razpravljala o spremembah in dopolnitvah družbenega 
dogovora. 

Komisija predlaga podpisnikom družbenega dogovora samo tiste spremembe 
in dopolnitve, ki so bile od sprejetja družbenega dogovora že proučene oziroma 
usklađene med podpisniki tega dogovora. 
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V predlogu za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora pa niso zaje- 
te spremembe in dopolnitve: o višini odpravnine ob upokojitvi, o višini dnev- 
nice za službeno potovanje, o povračilu stroškov za selitev, o višini regresa za 
letni dopust,, o višini odvajanja od bruto osebnih dohodkov za stanovanjsko 
gradnjo, o povračilu stroškov za prevoz na delo itd., ker komisija meni, da bi 
te spremembe in dopolnitve vnesla v prečiščen tekst družbenega dogovora po 
sprejetju sindikalne liste. Sindikalna lista je bila že v javni razpravi. Na podlagi 
sprejetih pripomb in mnenj bo izdelan dokončen predlog predvidoma do kon- 
ca meseca februarja. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k ratifikaciji programa kulturnega, znanstvenega 
in prosvetnega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko 

Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi 
SFRJ in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije 
ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije in 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skup- 
ščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) je skupščina SR Slovenije 
na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k ratifikaciji programa kulturnega, znanstvenega in prosvetnega 
sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko 

Daje se soglasje k ratifikaciji programa kulturnega, znanstvenega in pro- 
svetnega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov skupščine SR Slovenije je na 
svoji 71. seji dne 17. januarja 1974 obravnavala predlog za ratifikacijo pro- 
grama kulturnega, znanstvenega in prosvetnega sodelovanja med Jugoslavijo 
in Finsko, ki ga je v smislu 1. točke XXXV. ustavnega dopolnila predložil v 
soglasje zvezni izvršni svet. 

Komisija ni imela pripomb niti v načelni razpravi niti pri podrobni obrav- 
navi teksta, zato predlaga pristojnim zborom skupščine SR Slovenije, da dajo 
soglasje k ratifikaciji. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 0100-50/73. 
54» 
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PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Italije o 
ribolovu italijanskih ribičev v jugoslovanskih vodah, ki je bil 

podpisan 15. junija 1973 v Beogradu 

Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ 
in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter 
v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
in 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) je skupščina SR Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 
o soglasju k ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne 

republike Jugoslavije in vlado Republike Italije o ribolovu italijanskih ribičev 
v jugoslovanskih vodah, ki je bil podpisan 15. junija 1973 v Beogradu 

Daje se soglasje k ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije in vlado Republike Italije o ribolovu italijanskih 
ribičev v jugoslovanskih vodah, ki je bil podpisan 15. junija 1973 v Beogradu. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 24. decembra 1973 obrav- 
navala predlog za ratifikacijo sporazuma med vlado Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in vlado Republike Italije o ribolovu italijanskih ribičev 
v jugoslovanskih vodah, ki je bil podpisan 15. junija 1973 v Beogradu in ki ga 
je v smislu 1. točke XXXV. ustavnega dopolnila poslal v soglasje skupščini 
SR Slovenije zvezni izvršni svet. 

Tako v načelni kot tudi v podrobni obravnavi besedila tega sporazuma 
odbora nista imela pripomb, zato predlagata pristojnima zboroma skupščine 
SR Slovenije, da dajo soglasje k ratifikaciji. 

Odbora hkrati predlagata, da se republiški sekretariat za gospodarstvo 
zadolži in zavzame za sprejem kriterija, po katerem se bodo vplačana sredstva 
iz tega naslova delila med uporabniki glede na to, kakšen delež zavzemajo 
v skupnem ribolovu v naših vodah. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo 
z dne 24. 12. 1973, št. 0100-49/73. 
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Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov — poročilo z dne 21. 1. 1974, 
št. 0100-49/73. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 11. 1. 1974, št. 0100-49 73. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji evropskega 
sporazuma o delu posadk v vozilih, ki opravljajo mednarodne 

cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu 

Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ 
in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter 
v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
in 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) je skupščina SR Slovenije na seji 
republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu 
posadk v vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), 

s protokolom, o podpisu 

Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma 
o delu posadk v vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s 
protokolom o podpisu. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov skupščine SR Slovenije je na 
svoji 71. seji dne 17. januarja 1974 obravnavala predlog zakona o ratifikaciji 
evropskega sporazuma o delu posadk v vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne 
prevoze (AETR), s protokolom o podpisu, ki ga je v smislu 1. točke XXXV. 
ustavnega dopolnila predložil v soglasje zvezni izvršni svet. 

Komisija ni imela pripomb niti v načelni razpravi niti pri podrobni obrav- 
navi teksta, zato predlaga pristojnim zborom skupščine SR Slovenije, da dajo 
soglasje k ratifikaciji. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 0100-51/74. 
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POROČILO 

h gradivu »Vpogled v srednjeročni okvirni program 
razvoja zdravstvenega varstva prebivalstva SR Slovenije 

v obdobju 1971—1975« 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavaro- 
vanje je na seji dne 24. januarja 1974 obravnaval gradivo »Vpogled v srednje- 
ročni okvirni program razvoja zdravstvenega varstva prebivalstva SR Slovenije 
v obdobju 1971—1975«, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil zavod SR 
Slovenije za zdravstveno varstvo s prilogo, gradivom zveznega zavoda za zdrav- 
stveno varstvo s prilogo, gradivom zveznega zavoda za zdravstveno varstvo 
»Zdravstveno stanje prebivalstva, higienske razmere in organizacija zdravstvene 
službe v SFR Jugoslaviji«. 

Uvodno obrazložitev, v kateri je podrobno obrazložil posamezna poglavja, ki 
si v programu sledijo po vsebinskem zaporedju, je dal dr. Ivan Kastelic. 
Seznanil je odbor tudi z razlikami, ki na tem področju obstajajo med po- 
sameznimi. republikami. 

Ugotovljeno je bilo, da se je življenjska doba močno podaljšala in je več 
starejšega in starega prebivalstva. Močno se je zmanjšalo kmečko prebi- 
valstvo. V jugoslovanski skupnosti se zmanjšuje relativni delež prebivalstva 
SR Slovenije, rodnost je bila vsa leta manjša, izseljevanje pa večje v ju- 
goslovanskem merilu. Praktično je vse prebivalstvo zdravstveno zavarovano, 
aktivnih zavarovancev pa je v populaciji 20—64 let kar 64 '%>. Od vseh zapo- 
slenih je 42% žensk. Bolezenska slika se že vrsto let ne spreminja. Stalež 
aktivnih zavarovancev, ki so zaradi bolezni in poškodb za delo nezmožni, je 
nizek, močnejši pa je porast delovnih invalidov. V porastu so nezgode v 
prometu, izven dela ter pri kmetih. Po številu samomorov smo blizu vrha 
evropske lestvice. Nalezljive bolezni, kot npr. tuberkuloza, upadajo, rak pa je 
še vedno v porastu. Duševne motnje so med najpogostejšimi vzroki delovne 
invalidnosti. Sedanje število bolnišničnih zdravnikov komaj zadostuje za delo 
v hospitalu, v specialistični službi primanjkuje kadrov, prostorov in opreme. 
Delovna mesta splošnih zdravnikov se praznijo, zdravstveni delavci odhajajo 
v večja središča ali v inozemstvo. Strokovno delo v bolnišnicah je težko zaradi 
dotrajanosti in nefunkcionalnosti zgradb in opreme, izredno deficitarna sta 
patronažna služba in nega bolnika na domu, dispanzerski službi pa primanjkuje 
stalnih polno zaposlenih zdravnikov. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženo gradivo podroben 
prikaz zdravstvenega stanja prebivalstva v SR Sloveniji, ki naj bo osnova 
za opredelitev ciljev na tem področju oziroma osnova za programiranje v 
zdravstvu, tako dolgoročno kot za krajša obdobja. Je v izredno zgoščeni obliki 
podan prikaz za pomoč pri oblikovanju zdravstvene politike v republiškem 
merilu in v posameznih predelih ter informacija, ki kaže preteklo, sedanje in 
bodoče zdravstveno stanje prebivalstva ter zasleduje težnjo celotne družbe po 
postopnem prehodu na enotno zdravstveno zavarovanje celotnega prebivalstva. 

V načelni razpravi je odbor podprl predloženo informacijo in izrazil pri- 
znanje predlagatelju za uspešno opravljeno delo. 

Po mnenju odbora bi bila potrebna dopolnitev, da bi bilo razvidno tudi 
stanje po posameznih regijah in ne le v merilu republike. Zato naj bi se v 
razpravo o predloženem gradivu vključila tudi zveza skupnosti zdravstvenega 
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zavarovanja v SR Sloveniji in posamezne regionalne zdravstvene skupnosti. 
Na ta način bi bil prikaz popolnejši, zlasti ker naj bi bilo predloženo gradivo 
tudi osnova za izdelavo regionalnih programov; dejstvo pa je, da so razlike 
glede možnosti zdravstvenega varstva prebivalstva med regijami velike in 
bi tako prišla do izraza diferenciacija v zdravstvu, ki bi ji bilo potrebno po- 
svetiti posebno pozornost. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno1, naj bi se stanje glede invalidnosti 
in prezgodnjega invalidskega upokojevanja preprečevalo ali izboljševalo s pravo- 
časno intervencijo1. Zato bi bilo potrebno izdelati metodologijo za preglede 
štiridesetletnikov, kar je bila dolžnost inštituta za medicino dela pri kliničnih 
bolnicah v Ljubljani. Od leta 1960 do 1969 je namreč naraščalo število invalid- 
skih upokojitev letno s 5,3 %, prebivalstvo v starosti 20 in več let pa le z 1,1% 
stopnjo. Med vzroki delovne invalidnosti so na prvem mestu skupine kroničnih 
bolezni, sledijo poškodbe in poklicne bolezni, najpogostejši vzroki invalidskih 
upokojitev so bolezni srca in ožilja, kosti in gibal, duševne motnje1, poškodbe, 
bolezni dihal in prebavil. 

Ob zaključku je odbor posebej podprl v predloženi informaciji predvidene 
prioritetne naloge na tem področju ter se zavzel za dopolnitev informacije v 
smislu danih pripomb in predlogov. 

Po končani razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: Informacija »Vpo- 
gled v srednjeročni okvirni program razvoja zdravstvenega varstva prebivalstva 
SR Slovenije v obdobju 1971—1975« se sprejme. Predstavlja naj osnovo za pla- 
niranje oziroma za izdelavo programov zdravstvenega varstva v SR Sloveniji. 

Odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predloženo 
informacijo, ki naj bo temelj bodočega planiranja in programiranja zdravstve- 
nega varstva. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 
slanca dr. Adolfa Drolca. 

5t.: 54-3/74 
Ljubljana, 25. 1. 1974 

PREDLOG USTAVE 

Socialistične republike Slovenije 

Izhajajoč iz tega 
— da so delavci, kmetje in delovna inteligenca ter vsi napredni ljudje 

Slovenije, združeni v vseljudsko organizacijo Osvobodilno fronto s Komunistično 
partijo na čelu, s svojim bojem v narodnoosvobodilni vojni in socialistični 
revoluciji zrušili stari družbeni red, ki je temeljil na izkoriščanju, političnem 
zatiranju in nacionalni neenakopravnosti, in začeli ustvarjati družbo, v kateri 
bosta človek in njegovo delo osvobojena izkoriščanja in 'samovolje in v kateri 
bodo ustvarjeni pogoji za svoboden in vsestranski razvoj slovenskega naroda, 
  je slovenski narod v svojem narodnoosvobodilnem boju in sociali- 

stični revoluciji, neločljivo povezan z drugimi narodi in narodnostmi Jugosla- 
vije, z zmago nad silami fašistične agresije in notranje reakcije prvič v zgodo- 
vini po tisočletnem zatiranju ustvaril svojo lastno državo, ki temelji na njegovi 
suverenosti in na oblasti ter samoupravljanju delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi in ki je v sestavi zvezne države Socialistične federativne republike 
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Jugoslavije kot državne skupnosti prostovoljno združenih narodov in narod- 
nosti; 

— da je boj, ki so ga narodi in narodnosti Jugoslavije z ramo ob rami 
bili in ga še bijejo za svojo in vseh narodov svobodo in enakopravnost, za mir 
in miroljubno aktivno sožitje, družbeni napredek in socialistične samoupravne 
družbene odnose v vseh oblikah in na vseh ravneh organizacije družbe, pomenil 
in pomeni hkrati razvijanje in utrjevanje pogojev, neogibnih za svobodno 
ustvarjalno dejavnost delovnega človeka; 

— da so z razvojem materialne osnove družbe in socialističnih samouprav- 
nih odnosov v njej nastale bistvene spremembe v družbenih in političnih 
odnosih, ki terjajo ustrezne spremembe sedanjih ustavnih določb; 

in zato, da se z novo ustavo Socialistične republike Slovenije, ki poleg 
novih sprememb in dopolnitev obsega tudi z njimi usklađene določbe ustave 
Socialistične republike Slovenije iz leta 1963 in ustavnih amandmajev I do LIH, 
še naprej razvijajo dosežene revolucionarne pridobitve ter da se zagotovi na- 
daljnji razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov na poti k 
osvoboditvi dela in zgraditvi komunistične družbe ter na tej osnovi učvrsti 
ustavna ureditev — 

Skupščina Socialistične republike Slovenije kot organ družbenega samo- 
upravljanja in najvišji organ oblasti v Socialistični republiki Sloveniji 

sprejema 

USTAVO 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

UVODNI DEL 

TEMELJNA NAČELA 

I. 

Izhajajoč iz pravice vsakega naroda do samoodločbe, ki vključuje tudi 
pravico do odcepitve, se je slovenski narod na podlagi svobodno izražene volje 
v skupnem boju vseh narodov in narodnosti Jugoslavije v narodnoosvobodilni 
vojni in socialistični revoluciji v skladu s svojimi zgodovinskimi težnjami 
in zavedajoč se, da je nadaljnja krepitev bratstva in enotnosti skupni interes, 
skupaj z narodnostima, s katerima živi, združil z drugimi narodi in narodnostmi 
Jugoslavije v zvezno republiko svobodnih in enakopravnih narodov in narod- 
nosti in ustvaril socialistično zvezno skupnost delovnih ljudi — Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo, v kateri skupaj z drugimi narodi in narod- 
nostmi Jugoslavije, v interesu vsakega naroda in narodnosti posebej in vseh 
skupaj, uresničuje in zagotavlja: 

— socialistične družbene odnose, ki temeljijo na samoupravljanju delovnih 
ljudi, in varstvo socialističnega samoupravnega sistema; 

nacionalno svobodo in neodvisnost ; 
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bratstvo in enotnost narodov in narodnosti; 
enotne interese delavskega razreda in solidarnost delavcev in vseh delovnih 

ljudi; 
svoboščine in možnosti za vsestranski razvoj človekove osebnosti in za zbli- 

ževanje ljudi ter narodov in narodnosti, v skladu z njihovimi interesi in tež- 
njami pri ustvarjanju čedalje bogatejše kulture in civilizacije socialistične 
družbe; 

združevanje in usklajevanje prizadevanj za razvoj materialne osnove socia- 
listične družbe in blaginje ljudi; 

sistem družbenoekonomskih odnosov in enotne temelje političnega sistema, 
s katerimi se zagotavljajo skupni interesi delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi ter enakopravnost narodov in narodnosti; 

združevanje lastnih hotenj z naprednimi težnjami človeštva. 
Delovni ljudje in občani uresničujejo svoje suverene pravice v Socialistični 

republiki Sloveniji in — kadar to v skupnem interesu določa ustava Socialistič- 
ne federativne republike Jugoslavije — v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji. 

Socialistična republika Slovenija soodloča z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama v federaciji po načelih sporazumevanja, vzajemnosti in 
solidarnosti, enakopravne udeležbe republik in avtonomnih pokrajin v organih 
federacije v skladu z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije ter 
po načelih odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za svoj razvoj in 
za razvoj jugoslovanske socialistične skupnosti kot celote. 

Delovni ljudje in občani italijanske in madžarske narodnosti uresničujejo 
svoje ustavne pravice tako-, da se povsod enakopravno z drugimi delovnimi 
ljudmi in občani vključujejo v samoupravne socialistične odnose in samouprav- 
no odločanje. Ta ustava pa zagotavlja še posebne pravice in varstvo obeh 
narodnosti. 

II. 

Socialistična družbena ureditev Socialistične republike Slovenije temelji 
na oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in na odnosih med ljudmi 
kot svobodnimi in enakopravnimi proizvajalci, ki jim delo služi izključno 
za zadovoljevanje njihovih osebnih in skupnih potreb. 

Temelj teh odnosov je družbenoekonomski položaj delovnega človeka, ki 
mu zagotavlja, da s tem, ko dela s sredstvi, ki so družbena lastnina, ter 
neposredno in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi v združenem delu 
odloča o vseh zadevah družbene reprodukcije v pogojih in odnosih medsebojne 
odvisnosti, odgovornosti in solidarnosti,, uresničuje svoj osebni materialni 
in moralni interes in pravico, da uživa rezultate svojega živega in minulega 
dela in pridobitve splošnega materialnega in družbenega napredka, da na tej 
podlagi čim popolneje zadovoljuje svoje osebne in družbene potrebe in da 
razvija svoje delovne in druge ustvarjalne sposobnosti. 

Skladno s tem so nedotakljiva podlaga človekovega položaja in njegove 
vloge: 

družbena lastnina produkcijskih sredstev, ki izključuje vrnitev kakršnega- 
koli sistema izkoriščanja človeka in ki z odpravljanjem odtujenosti delavskega 
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razreda in delovnih ljudi od produkcijskih sredstev in drugih pogojev za delo 
zagotavlja samoupravljanje delovnih ljudi v proizvodnji in v delitvi pro- 
izvoda dela ter usmerjanje razvoja družbe na samoupravnih temeljih; 

osvoboditev dela kot preraščanje 'zgodovinsko pogojenih družbenoeko- 
nomskih neenakosti in odvisnosti ljudi pri delu, ki se zagotavlja z odpravlja- 
njem nasprotja med delom in kapitalom in kakršnihkoli oblik mezdnih odnosov, 
z vsestranskim razvojem proizvajalnih sil, z večanjem produktivnosti dela, 
s skrajševanjem delovnega časa, z razvijanjem in uporabo znanosti in tehnike, 
z zagotavljanjem čedalje višje izobrazbe za vse in z dviganjem kulture delov- 
nih ljudi; 

pravica do samoupravljanja, na podlagi katere vsak delovni človek enako- 
pravno z drugimi delovnimi ljudmi odloča o svojem delu, pogojih za delo in 
in o rezultatih dela, o svojih in skupnih interesih in o usmerjanju družbenega 
razvoja, izvršuje oblast in upravlja druge družbene zadeve; 

pravica delovnega človeka, da uživa sadove svojega dela ih materialnega 
napredka družbene skupnosti po načelu »vsak po svojih sposobnostih — vsake- 
mu po njegovem delu«, in njegova dolžnost, da zagotavlja razvoj materialne 
osnove za lastno in družbeno delo in da prispeva k zadovoljevanju drugih 
družbenih potreb; 

ekonomska, socialna in osebna varnost človeka; 
solidarnost in vzajemnost vsakogar do vseh in vseh do vsakogar, ki temelji- 

ta na zavesti delovnih ljudi, da lahko svoje trajne interese uresničujejo samo 
po teh načelih; 

svobodna pobuda pri razvijanju proizvodnje in drugih družbenih in osebnih 
dejavnosti v korist človeku in družbeni skupnosti; 

demokratični politični odnosi, ki omogočajo človeku, da uresničuje svoje 
interese, pravico do samoupravljanja ter druge pravice, da razvija svojo 
osebnost z neposredno dejavnostjo v družbenem življenju, zlasti v organih 
samoupravljanja, v družbenopolitičnih organizacijah in drugih družbenih orga- 
nizacijah in društvih, ki jih sam ustanavlja in po njih vpliva na razvijanje 
družbene zavesti in na širjenje možnosti za svojo dejavnost in za uresničevanje 
svojih interesov in pravic; 

enakost pravic, dolžnosti in odgovornosti ljudi v skladu z ustavnostjo in za- 
konitostjo. 

Družbenoekonomski in politični sistem izhaja iz takega položaja človeka 
in je namenjen človeku in njegovi vlogi v družbi. 

Nasprotna družbenoekonomskemu in političnemu sistemu, ki ga določa 
ustava, je vsaka oblika upravljanja proizvodnje in drugih družbenih dejavnosti 
ter vsaka oblika delitve, ki bi — kot birokratska samovolja, tehnokratska 
uzurpacija in privilegiji, temelječi na monopolnem upravljanju produkcijskih 
sredstev, ah kot prilaščanje družbenih sredstev na skupinskolastninski podlagi 
in v drugih oblikah privatizacije teh sredstev ali kot zasebnolastniška ah 
partikularistična sebičnost — pačila družbene odnose, ki temeljijo na takem 
človekovem položaju, kakor tudi vsaka druga oblika, ki bi delavski razred 
omejevala pri uresničevanju njegove zgodovinske vloge v družbenoekonomskih 
in političnih odnosih ter pri organiziranju politične oblasti zanj in za vse delov- 
ne ljudi. 
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III. 

Družbena lastnina kot izraz socialističnih družbenoekonomskih odnosov 
med ljudmi je osnova svobodnega združenega dela in vladajočega položaja 
delavskega razreda v proizvodnji in v družbeni reprodukciji v celoti, kot tudi 
osnova z lastnim delom pridobljene osebne lastnine, ki je namenjena za 
zadovoljevanje človekovih potreb in interesov. 

Produkcijska sredstva, ki so družbena lastnina, kot skupna neodtujljiva 
osnova družbenega dela in družbene reprodukcije so namenjena izključno 
delu za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov delovnih ljudi 
ter razvijanju materialne osnove socialistične družbe in socialističnih samo- 
upravnih odnosov. Produkcijska sredstva, ki so družbena lastnina, s sredstvi 
za razširjeno reprodukcijo vred, neposredno upravljajo združeni delavci, ki z 
njimi delajo, v lastnem1 interesu in v interesu delavskega razreda ter socialistič- 
ne družbe. Pri uresničevanju te družbene funkcije so združeni delavci odgo- 
vorni drug drugemu in socialistični skupnosti kot celoti. 

Z družbeno lastnino produkcijskih in drugih delovnih sredstev je vsako- 
mur zagotovljeno, da se pod enakimi pogoji vključi v združeno delo z druž- 
benimi sredstvi in da si pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi 
s svojim delom pridobiva dohodek za zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb. 

Izhajajoč iz tega, da nima nihče lastninske pravice na družbenih produkcij- 
skih sredstvih, ki ne more nihče — ne družbenopolitična skupnost — ne organi- 
zacija združenega dela ne skupina občanov ne posameznik — na nikakršni 
lastninskopravni podlagi prilaščati proizvoda družbenega 'clela, niti ne more 
upravljati družbenih produkcijskih in delovnih sredstev in ne razpolagati z 
njimi in tudi ne samovoljno določati pogojev za delitev. 

Človekovo delo je edina podlaga za prilaščanje proizvoda družbenega 
dela in podlaga za upravljanje družbenih sredstev. 

O delitvi dohodka na del, ki je namenjen za razširjanje materialne osnove 
družbenega dela, in na del, ki je namenjen za zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb delovnih ljudi v skladu z načelom delitve po delu, odločajo delovni 
ljudje, ki ta dohodek ustvarjajo, v skladu z medsebojno odgovornostjo in soli- 
darnostjo ter v skladu z družbeno določenimi osnovami in merili za pridobi- 
vanje in delitev dohodka. 

Sredstva, namenjena za obnavljanje in razširjanje materialne osnove druž- 
benega dela, so skupna osnova družbene reprodukcije, ki jo na podlagi samo- 
upravljanja uresničujejo delovni ljudje v vseh oblikah združevanja dela in 
sredstev ter v medsebojnem sodelovanju organizacij združenega dela. 

Osnova vseh oblik združevanja dela in sredstev družbene reprodukcije 
ter samoupravne integracije združenega dela je temeljna organizacija zdru- 
ženega dela kot osnovna oblika združenega dela, v kateri uresničujejo delav- 
ci neodtujljivo pravico, da pri delu z družbenimi sredstvi odločajo o svojem 
delu in o rezultatih svojega dela. 

Ko dosegajo rezultate skupnega dela kot vrednost na trgu v pogojih socia- 
listične blagovne proizvodnje, delavci z neposrednim povezovanjem, s samo- 
upravnim sporazumevanjem in z družbenim dogovarjanjem svojih organizacij 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in s plani- 
ranjem dela in razvoja integrirajo družbeno delo, izpopolnjujejo celotni sistem 
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socialističnih družbenoekonomskih odnosov in obvladujejo stihijsko delovanje 
trga. 

Denarni in kreditni sistem sta sestavni del odnosov v družbeni reprodukciji, 
ki temeljijo na samoupravljanju delavcev v združenem delu z družbenimi 
sredstvi; ves dohodek, dosežen v teh odnosih, je neodtujljiv del dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela. 

Zaradi medsebojne odvisnosti proizvodnega, prometnega in finančnega 
področja združenega dela kot delov enotnega sistema družbene reprodukcije 
urejajo delavci v organizacijah združenega dela svoje medsebojne odnose v 
družbeni reprodukciji in sodelujejo tako, da je delavcem v proizvodnji zagotov- 
ljeno, da odločajo o rezultatih svojega živega in minulega dela v celoti teh 
odnosov. 

Delovni ljudje (zagotavljajo zadovoljevanje svojih osebnih in skupnih, 
potreb in interesov na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, 
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti kot delov enotnega procesa družbe- 
nega dela tako, da svobodno menjavajo in združujejo svoje delo z delom delav- 
cev v organizacijah združenega dela na teh področjih. Svobodno menjavo 
dela uresničujejo delovni ljudje neposredno, prek organizacij združenega dela 
ter v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ali prek njih. S takimi odnosi 
se delavcem v teh dejavnostih zagotavlja enak družbenoekonomski položaj, 
kot ga imajo drugi delavci v združenem delu. 

Za popolnejše, smotrnejše in organizirano zadovoljevanje svojih osebnih 
in skupnih potreb in interesov v družbenih dejavnostih in v določenih dejav- 
nostih materialne proizvodnje ustanavljajo delovni ljudje skupaj z delavci v 
organizacijah združenega dela teh dejavnosti samoupravne interesne skupnosti, 
v katerih svobodno menjavajo delo in neposredno urejajo odnose skupnega 
pomena. Delavci in delovni ljudje ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti 
tudi za zadovoljevanje določenih svojih osebnih in skupnih potreb in interesov 
z združevanjem sredstev po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s 
sredstvi, ki so lastnina občanov, imajo na podlagi svojega dela v načelu enak 
družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti kot delavci 
v organizacijah združenega dela. 

Kmetje, ki uživajo z ustavo določeno lastninsko pravico na obdelovalnem 
zemljišču, imajo pravico in dolžnost izkoriščati to zemljišče za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje v lastnem interesu in v interesu socialistične skupnosti. 
Socialistična skupnost podpira kmete pri večanju produktivnosti njihovega dela 
in pri svobodnem združevanju v zadruge in druge oblike združevanja zaradi 
izboljševanja pogojev njihovega dela in življenjskih razmer. 

Za organizirano vključevanje kmetov v samoupravne socialistične druž- 
benoekonomske odnose in za pospeševanje kmetijske proizvodnje se zagotavljajo 
pogoji za njen razvoj na podlagi družbenih sredstev in družbenega dela, pa 
tudi pogoji za združevanje kmetov in za njihovo sodelovanje z organizacijami 
združenega dela po načelih prostovoljnosti in enakopravnosti. 

Da bi izboljševali svoje delovne pogoje in življenjske razmere, ustvarjali 
podlago za njihovo stabilnost in kar najpopolneje izrabili možnosti za razvoj 
proizvajalnih sil družbe in za povečanje produktivnosti svojega in celotnega 
družbenega dela, da bi na tej podlagi razvijah socialistične samoupravne od- 
nose, obvladovali stihijsko delovanje trga, delavci v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela ter delovni ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih 
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in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot tudi v družbenopolitič- 
nih skupnostih na podlagi znanstvenih spoznanj in nanje oprtih ocen razvojnih 
možnosti usklajujejo s planiranjem svojega dela in razvoja odnose v družbeni 
reprodukciji in usmerjajo razvoj družbene proizvodnje in drugih družbenih 
dejavnosti s svojimi, na samoupravni osnovi določenimi skupnimi interesi 
in cilji. 

Z družbenim planom Socialistične republike Slovenije se na podlagi teh 
načel, v skladu z razvojno politiko, dogovorjeno skupno z drugimi republikami 
in avtonomnima pokrajinama, in usklajeno z družbenim planom Jugoslavije 
določajo temeljni cilji in naloge skladnega družbenega razvoja Socialistične 
republike Slovenije. 

Da bi se ustvarjala materialna osnova za enakopravnost narodov in narod- 
nosti Jugoslavije, da bi se izenačevali materialni pogoji za družbeno življenje 
in delo delovnih ljudi in da bi se kar najbolj skladno razvijalo gospodarstvo 
kot celota, zagotavlja Socialistična republika Slovenija skupno z drugimi repu- 
blikami in avtonomnima pokrajinama potrebna sredstva in sprejema druge 
ukrepe za hitrejši razvoj proizvajalnih sil v gospodarsko manj razvitih repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah. 

IV. 

V Socialistični republiki Sloveniji pripada vsa oblast delavskemu razredu 
skupaj z vsemi delovnimi ljudmi mesta in vasi. 

Za zgraditev družbe kot svobodne skupnosti proizvajalcev razvijajo delav- 
ski razred in vsi delovni ljudje socialistično samoupravno demokracijo kot 
posebno obliko diktature proletariata, in to zagotavljajo: 

z revolucionarnim odpravljanjem in z ustavno prepovedjo sleherne oblike 
družbenoekonomskih in političnih odnosov in organizacij, ki bi temeljih na 
razrednem izkoriščanju in lastninskem monopolu, in vsakršnega političnega 
delovanja za vzpostavitev takih odnosov; 

z uresničevanjem samoupravljanja v organizacijah združenega dela, krajev- 
nih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih kot tudi v družbenopolitičnih skupnostih in v 
družbi nasploh ter z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem teh organi- 
zacij in skupnosti; 

s svobodnim in enakopravnim samoupravnim urejanjem medsebojnih od- 
nosov ter z usklajevanjem skupnih in splošnih interesov delovnih ljudi in nji- 
hovih samoupravnih organizacij in skupnosti s samoupravnim sporazumevanjem 
in % družbenim dogovarjanjem; 

z odločanjem delovnih ljudi pri uresničevanju oblasti in pri upravljanju 
drugih družbenih zadev v temeljnih organizacijah združenega dela in v drugih 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih po delegacijah in delegatih 
v organih upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti, kot tudi po 
delegacijah in delegatih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in v drugih 
organih samoupr avlj an j a; 

z obveščanjem delovnih ljudi o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihov 
družbenoekonomski položaj in za kar najbolj popolno in kvalificirano odločanje 
pri opravljanju funkcij oblasti in upravljanju drugih družbenih zadev; 

z javnostjo dela vseh organov oblasti in samoupravljanja ter nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij; 
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z osebno odgovornostjo nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij; z odgovornostjo organov oblasti in samoupravljanja; z zamenljivostjo 
nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter z omejevanjem 
njihove ponovne izvolitve in imenovanja za določene funkcije; 

s kontrolo delavcev in drugih delovnih ljudi in sploh z družbenim nadzor- 
stvom dela nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij v samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih; 

z uresničevanjem in varstvom ustavnosti in zakonitosti; 
z družbenopolitično dejavnostjo socialističnih sil, organiziranih v družbeno- 

političnih organizacijah; 
s svobodnimi in vsestranskimi dejavnostmi ljudi. 
Samoupravljanje delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela, 

krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih je osnova enotnega sistema 
samoupravljanja in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

Da bi si zagotovili pogoje za svoje življenje in delo ter družbeni razvoj 
in da bi ustvarili socialistično skupnost, uresničujejo delovni ljudje skupne 
interese, izvršujejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve v občini kot 
samoupravni in temeljni družbenopolitični skupnosti in v drugih družbenopoli- 
tičnih skupnostih s povezovanjem svojih organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, z delovanjem družbenopolitičnih orga- 
nizacij, s samoupravnim sporazumevanjem, z družbenim dogovarjanjem in 
delovanjem skupščin kot skupnih organov vseh ljudi, njihovih organizacij in 
skupnosti. 

Z ustavo določene funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev 
izvršujejo v družbenopolitičnih skupnostih skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti kot izvoljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah in drugi skup- 
ščinam odgovorni organi. 

Da bi bili delovni ljudje in vse organizirane socialistične sile kar najbolj 
udeleženi pri uresničvanju oblasti in pri upravljanju drugih družbenih zadev in 
da bi se usklajevali njihovi skupni in splošni družbeni interesi, obravnavajo or- 
gani družbenopolitičnih skupnosti pobude, mnenja in predloge družbenopolitič- 
nih organizacij, zavzemajo do njih stališča in sodelujejo z družbenopolitičnimi 
organizacijami. 

Delavski razred in vsi delovni ljudje zagotavljajo tudi po državni oblasti 
s splošno obveznimi normami socialistične družbene odnose, razvoj družbe 
in upravljanje družbenih zadev na samoupravnih temeljih, varujejo svoboščine 
in pravice človeka in občana, socialistične samoupravne odnose in samoupravne 
pravice delovnih ljudi, rešujejo družbene konflikte in varujejo z ustavo določeno 
ureditev. 

Samoupravni položaj in pravice delovnega človeka v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, samoupravni 
položaj delovnih ljudi v občini, svobodno samoupravno združevanje, dejavnost 
in ustvarjalnost delovnih ljudi, enakopravnost narodov in narodnosti ter svo- 
boščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, določene z ustavo, so temelj, 
meja in smer uresničevanja pravic in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti pri 
opravljanju funkcije oblasti. 
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Delovni ljudje, občani, organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične in druge organizacije ter družbeno- 
politične skupnosti s svojimi dejavnostmi uresničujejo družbeno samozaščito 
kot funkcijo samoupravne družbe zato, da varujejo ustavno ureditev, samo- 
upravne pravice delovnih ljudi ter druge pravice in svoboščine človeka in občana, 
varujejo družbeno premoženje in zagotavljajo osebno in premoženjsko varnost 
delovnih ljudi in občanov ter svoboden družbeni razvoj. 

Za uresničevanje in usklajevanje svojih interesov in samoupravnih pravic 
v skladu s splošnimi interesi socialistične družbe ter za opravljanje določenih 
družbenih zadev in za razvijanje raznovrstnih dejavnosti se delovni ljudje 
in občani svobodno združujejo v družbenopolitične in druge družbene organi- 
zacije in društva kot sestavni del socialističnega samoupravnega sistema. 

Družbenopolitične organizacije so kot oblika svobodnega političnega organi- 
ziranja delovnih ljudi na razrednih socialističnih temeljih dejavnik razvoja in 
varstva socialistične samoupravne družbe, 

V. 

Svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, določene z ustavo, 
so neločljiv del in izraz socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov, 
v katerih se človek osvobaja vsakršnega izkoriščanja in samovolje ter s svojim 
delom ustvarja možnosti za vsestranski razvoj in svobodno izražanje ter varstvo 
svoje osebnosti in za spoštovanje človekovega dostojanstva. Svoboščine in 
pravice človeka in občana so omejene samo z enakimi svoboščinami in pravi- 
cami drugih in z interesi socialistične družbene skupnosti. Socialistična družbe- 
na skupnost zagotavlja pogoje za kar najpopolnejše uresničevanje in varstvo 
svoboščin in pravic, določenih z ustavo. Vsakršna dejavnost, ki krati te svobo- 
ščine in pravice človeka in občana, je v nasprotju z interesi socialistične družbe. 

Delovni ljudje in občani uresničujejo te svoboščine, pravice in dolžnosti v 
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosih, v katerih ustvarjajo mate- 
rialne in druge možnosti za njihovo uresničevanje in izpolnjevanje, širjenje in 
poglabljanje. 

VI. 

i Vzgoja in izobraževanje, znanost in kultura so bistven dejavnik razvoja 
socialistične družbe, večje produktivnosti dela, razvoja ustvarjalnih sil ljudi in 
vsestranskega razvoja osebnosti, humaniziran j a socialističnih samoupravnih 
odnosov in splošnega napredka družbe; zato socialistična skupnost zagotavlja 
svobodo ustvarjanja in ustvarja možnosti za razvoj in napredek vzgoje in 
izobraževanja ter znanstvenega, kulturnega in umetniškega ustvarjanja, da bi 
se kar najuspešneje razvijale ustvarjalne sposobnosti delovnih ljudi, socialistič- 
ni družbeni odnosi in svobodna in humana osebnost. 

Vzgoja in izobraževanje, kultura in znanost postajajo del vsakodnevnega 
življenja ljudi, s čimer se presega stanje, v katerem so ta področja privilegij 
maloštevilnih in ne splošna človekova potreba. Znanstvena resnica ter ustvarja- 
nje in uživanje pridobitev kulture in doživljanje umetniških vrednot so bistveni 
sestavni del pravice človeka do dostojnega življenja. 
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Razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti in njeno trajno in intenzivno 
povezovanje z vsemi področji dela in družbenega življenja sta temeljna pogoja 
za širjenje in izmenjavo novih idej, spoznanj, delovnih metod in drugih ustvar- 
jalnih dosežkov in s tem temeljna pogoja za osvobajanje dela in človeka v 
razvoju samoupravne socialistične družbe. 

Vzgoja in izobraževanje temeljita na dosežkih sodobne znanosti in zlasti 
na marksizmu, kot osnovah znanstvenega socializma, in naj usposabljata delov- 
ne ljudi za delo in samoupravljanje ter jih vzgajata v duhu pridobitev sociali- 
stične etike, samoupravnega demokratizma, socialističnega patriotizma, bratstva 
in enotnosti, enakopravnosti narodov in narodnosti in socialističnega inter- 
nacionalizma. 

V enotnem procesu dela in izobraževanja so vse vrste in stopnje vzgoje in 
izobraževanja odprte in dostopne vsakomur pod enakimi pogoji v vseh obdobjih 
njegovega življenja in dela. Socialistična družbena skupnost si prizadeva, 
da so vse stopnje in vrste vzgoje in izobraževanja dostopne vsem otrokom 
in mladini ne glede na materialne in druge možnosti družine in okolja, v 
katerem živijo, in si prizadeva za organizirano predšolsko vzgojo in pripravo 
otrok na šolo. 

V vzgojno-izobraževalnem, procesu kot pripravi za delo aktivno sodelujejo 
z učitelji tisti, ki se šolajo oziroma izobražujejo, v skladu s svojo funkcijo v 
tem procesu in s stalnim izpopolnjevanjem svojih sposobnosti za sodelovanje. 
Sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu je podlaga samoupravnih pra- 
vic in dolžnosti v tem procesu in oblik samoupravnega odločanja. 

Resnično, vsestransko, pravočasno in popolno obveščanje delovnih ljudi in 
občanov o političnih in gospodarskih vprašanjih, o delovanju organov in orga- 
nizacij in o drugih splošnih in skupnih vprašanjih je pogoj1 samoupravnega 
odločanja, uveljavljanja nadzorstva ter ustvarjanja aktivnega javnega mnenja 
in zato ena izmed temeljnih pravic delovnih ljudi in občanov. 

Delovni ljudje in občani si v Socialistični zvezi delovnega ljudstva ustvar- 
jajo in izboljšujejo pogoje ter opredeljujejo odgovornost za uresničevanje 
svobode obveščanja in pravice do obveščenosti. Zato v njej razvijajo in izpopol- 
njujejo stalno obveščanje in povezavo med delovnimi ljudmi ter samouprav- 
nimi, državnimi in drugimi organi, uresničujejo pravico delovnih ljudi, da 
v sredstvih obveščanja objavljajo svoja mnenja, pobude in predloge širšega 
pomena, se zavzamejo za enakopravno in demokratično uporabo sredstev jav- 
nega obveščanja in drugih pogojev javnega delovanja in si zagotavljajo svoj 
vpliv na družbeni sistem informiranja. 

Delovni ljudje kot posamezniki in v vseh oblikah medsebojnega povezo- 
vanja, neposredno ah po svojih delegatih zagotavljajo materialne in druge 
pogoje za razvoj javnega obveščanja in ustreznega družbenega sistema informi- 
ranja in za delovanje sredstev javnega obveščanja. 

Delovni ljudje zagotavljajo v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter v družbenopolitičnih skupnostih materialne in druge pogoje za razvoj telesne 
kulture in za vključevanje delovnih ljudi in občanov v telesnokulturne dejav- 
nosti. 

Socialistična družbena skupnost ustvarja možnosti, da delovni ljudje v 
prostem času s svobodnimi dejavnostmi razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, 
bogatijo svojo osebnost, povečujejo svoje umske in telesne sposobnosti in utrju- 
jejo svoje zdravje. 
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VII. 

Delovni ljudje v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih si na temeljih solidarnosti in vzajemnosti ter 
socialističnega humanizma zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost in ustvar- 
jajo čedalje ugodnejše možnosti za življenje in delo in za razvoj vsestranske 
osebnosti delovnega človeka'. Ti smotri se uresničujejo z nenehnim izboljševa- 
njem in izenačevanjem življenjskih razmer in delovnih pogojev s tem, da se 
na temeljih vzajemnosti in solidarnosti premagujejo razlike, ki izvirajo iz ma- 
terialne nerazvitosti in drugih neenakih možnosti za življenje in delo, izenaču- 
jejo možnosti za izobraževanje in delo ter onemogočajo in odpravljajo socialne 
razlike, ki ne izvirajo iz uporabe načela delitve po delu. 

V samoupravnih interesnih skupnostih si delovni ljudje na temeljih vza- 
jemnosti in solidarnosti s svojim živim in minulim delom zagotavljajo pravice 
iz socialnega zavarovanja ter ustvarjajo možnosti za širjenje teh pravic in 
uresničevanje splošnega socialnega zavarovanja v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

Z organiziranjem in razvijanjem zdravstvenega varstva si delovni ljudje 
in občani ustvarjajo pogoje za zdravo življenje in delo, s sodobnimi ukrepi 
preprečujejo obolenja in poškodbe ter si v primeru bolezni zagotavljajo po- 
vrnitev svojega zdravja. Socialistična družbena skupnost si prizadeva za čim- 
bolj popolno in uspešno zdravstveno varstvo vseh delovnih ljudi in občanov 
na temeljih vzajemnosti in solidarnosti in za razvoj zdravstvenega varstva. 

Delovni ljudje in občani organizirajo in razvijajo socialno skrbstvo kot 
dejavnost, s katero nudijo na temeljih vzajemnosti, solidarnosti in socialističnega 
humanizma pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam delovnih 
ljudi in občanov pri njihovem vključevanju v družbeno skupnost in usposablja- 
nju za življenje in delo. 

Socialistična družbena skupnost zagotavlja materialne in druge pogoje 
za uresničevanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki se 
jim zagotavlja socialna varnost. 

Delovni ljudje in občani vzajemno in solidarno zagotavljajo možnosti za 
vsestranski razvoj otrok in vsega mladega rodu ter za oblikovanje in razvoj 
družine na podlagi načel socialistične etike in v ta namen organizirajo družbene 
dejavnosti. 

Delovni ljudje in občani si s svojimi sredstvi ter z združevanjem svojega 
dela in sredstev z delom in sredstvi drugih v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih ter v družbenopoli- 
tičnih skupnostih ustvarjajo na temeljih vzajemnosti in solidarnosti možnosti, 
da si zagotove primerno stanovanje, v katerem je njim in članom njihove 
družine omogočeno zdravo, varno in kulturno življenje. 

Varstvo Objektov in območij, posebno pomembnih za narodnostni značaj 
Slovenije in za njeno zgodovino ter varstvo- naravnih znamenitosti in redkosti 
je posebna skrb socialistične družbene skupnosti. 

Za varstvo in izboljševanje človekovega okolja zagotavljajo delovni ljudje 
in občani, organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti in socialistična družbena skupnost možnosti za ohranitev in razvoj 
naravnih in drugih vrednot človekovega okolja, ki so pomembne za zdravo, 
varno in ustvarjalno življenje in delo sedanjega in prihodnjih rodov. 
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VIII. 

Delovni ljudje in občani, slovenski narod in italijanska in madžarska na- 
rodnost so skupno z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije odločeni, da 
vse svoje sile usmerijo v ustvarjalno delo v miru in v graditev svoje samo- 
upravne socialistične skupnosti. Zato si dosledno prizadevajo za politiko miru 
in so proti agresiji, vojni in agresivnim pritiskom katerekoli vrste. Da bi si 
zagotovili miren razvoj in socialistično graditev, so pripravljeni z vsemi silami 
in sredstvi, ki so jim na razpolago, z oboroženim bojem in z drugimi oblikami 
splošnega ljudskega odpora varovati in braniti svojo svobodo, neodvisnost, 
suverenost, teritorialno neokrnjenost in socialistični samoupravni red Sociali- 
stične republike Slovenije in Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
V ta namen organizirajo in razvijajo splošno ljudsko obrambo kot neločljiv del 
socialistične samoupravne družbene ureditve, zavedajoč se, da sta obrambna 
sposobnost družbe in pripravljenost države za obrambo večji, možnost agresije 
pa manjša, kolikor bolj razvita je splošna ljudska obramba kot oblika in vsebina 
obrambne organiziranosti družbene skupnosti. Krepitev obrambne sposobnosti 
države je sestavni del politike miru in enakopravnega mednarodnega so- 
delovanja. 

Splošna ljudska obramba v Socialistični republiki Sloveniji je del enotnega 
sistema organiziranja, pripravljanja in udeležbe federacije, republik, avtonom- 
nih pokrajin, občin, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitičnih in drugih družbenih organizacij, delovnih ljudi in občanov 
v oboroženem boju in v vseh drugih oblikah odpora ter pri izvrševanju drugih 
nalog, ki so pomembne za obrambo države. V splošni ljudski obrambi je obo- 
roženi boj odločilna oblika upiranja agresiji. Oborožene sile Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije so nosilec oboroženega boja in tvorijo enotno 
celoto. Vrhovno vodstvo in poveljevanje oboroženim silam zagotavljata enot- 
nost in nedeljivost oboroženega boja. 

IX. 

V prepričanju, da sta miroljubna koeksistenca in aktivno sodelovanje ena- 
kopravnih držav in narodov ne glede na razlike v njihovi družbeni ureditvi 
neogiben pogoj za mir in družbeni napredek v svetu, sodeluje Socialistična 
republika Slovenija skupaj z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju zunanje politike Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, oprte na načela spoštovanja nacionalne suverenosti 
in enakopravnosti, nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav, socialistič- 
nega internacionalizma in reševanja mednarodnih sporov po mirni poti. 

Ko se Socialistična republika Slovenija kot sestavni del jugoslovanske socia- 
listične skupnosti narodov zavzema za uresničevanje načel zunanje politike in 
mednarodne dejavnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije in za 
vsestransko politično, ekonomsko, znanstveno in kulturno sodelovanje z drugimi 
državami in narodi, zastopa stališče, da mora to sodelovanje prispevati k ustvar- 
janju tistih demokratičnih oblik povezovanja držav, narodov in ljudi, ki ustre- 
zajo interesom ljudstva in družbenemu napredku. 
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Socialistična republika Slovenija v sikladu s sprejeto zunanjo politiko Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in mednarodnimi pogodbami vzpostav- 
lja, vzdržuje in razvija odnose z organi in organizacijami drugih držav ter z 
mednarodnimi organi in organizacijami ter usklajuje stike in sodelovanje občin, 
samoupravnih organizacij in skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji z 
ustreznimi tujimi državnimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter teri- 
torialnimi enotami drugih držav. 

Vsi organi, organizacije in posamezniki v Socialistični republiki Sloveniji 
se morajo v mednarodnih ekonomskih, političnih, kulturnih in drugih odnosih 
ter v svojih odnosih z organi in organizacijami v tujini ravnati po načelih 
zunanje politike in mednarodne dejavnosti Socialistične federativne republike 
Jugoslavije ter se zavzemati za njihovo uresničevanje. 

X. 

Zveza komunistov, pobudnik in organizator narodnoosvobodilnega boja in 
socialistične revolucije in zavestni nosilec teženj; in interesov delavskega raz- 
reda, je po zakonitosti zgodovinskega razvoja postala organizirana vodilna 
idejna in politična sila delavskega razreda in vseh delovnih ljudi pri graditvi 
socializma in pri uresničevanju solidarnosti delovnih ljudi ter bratstva in enot- 
nosti narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Zveza komunistov je s svojim usmerjevalnim idejnim in pohtičnim delom 
v pogojih socialistične demokracije in družbenega samoupravljanja glavni po- 
budnik in nosilec politične dejavnosti za varstvo in za nadaljnji razvoj socia- 
listične revolucije in socialističnih samoupravnih družbenih odnosov, posebno 
pa za krepitev socialistične družbene in demokratične zavesti, in je za to 
odgovorna. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, nastala v narodnoosvobo- 
dilni vojni in socialistični revoluciji kot Osvobodilna fronta slovenskega naroda, 
prostovoljna in demokratična zveza delovnih ljudi in občanov ter vseh orga- 
niziranih socialističnih sil s Komunistično partijo na čelu in se dalje gradila 
v razvijajoči se socialistični samoupravni družbi, je najširši temelj njihove 
družbenopolitične dejavnosti v socialističnem samoupravnem sistemu. 

V Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije uresničujejo delovni ljudje 
in občani, Zveza komunistov kot vodilna idejna in politična sila, druge družbe^- 
nopolitične organizacije in vse organizirane socialistične sile politično in akcij- 
sko enotnost socialističnih sil, usmerjajo družbeni razvoj na temeljih oblasti 
in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi ter v ta namen: 

obravnavajo družbena vprašanja in dajejo politične pobude na vseh pod- 
ročjih družbenega življenja, usklajujejo mnenja, zavzemajo politična stališča 
glede reševanja • teh vprašanj, usmerjanja družbenega razvoja, uresničevanja 
pravic in interesov delovnih ljudi in občanov, uresničevanja enakopravnosti 
narodov in narodnosti ter razvoja socialističnih samoupravnih demokratičnih 
odnosov, predlagajo rešitve družbenih vprašanj in dajejo smernice svojim dele- 
gatom v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti; 

določajo skupne programe družbene dejavnosti in skupna družbena merila 
za volitve delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skup- 
nostih in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in za volitve 
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delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti; zagotavljajo demokratično 
predlaganje in določanje kandidatov za člane delegacij v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, kandidatov za delegate v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti, kot tudi kandidatov za samoupravne, javne in druge družbene funk- 
cije v družbenopolitičnih skupnostih; obravnavajo splošna vprašanja kadrovske 
politike in vzgoje kadrov ter določajo merila za izbiranje kadrov; 

spremljajo delo organov oblasti in organov upravljanja samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, izražajo o tem svoja mnenja, opravljajo družbeno nadzorstvo nad nji- 
hovim delom in1 ga presojajo, zlasti glede na zagotovitev javnosti dela in odgo- 
vornosti pri delu; 

ustvarjajo možnosti za vsestransko udeležbo mladine in njenih organizacij 
v družbenem in političnem življenju; 

zagotavljajo obveščanje delovnih ljudi in občanov in svoj vpliv na družbeni 
sistem informiranja in na uresničevanje vloge tiska in drugih oblik javnega 
obveščanja in komuniciranja; 

se borijo za humane odnose med ljudmi, za razvijanje socialistične demo- 
kratične zavesti ter pravil socialističnega življenja, kot tudi za odpravljanje 
pojavov, ki ovirajo razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih družbenih 
odnosov ali jim kako drugače škodujejo. 

Družbenopolitične skupnosti so dolžne v mejah svojih pravic in dolžnosti 
zagotavljati Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije materialne in druge 
možnosti za uresničevanje njenih funkcij, določenih z ustavo. 

Delavci, prostovoljno organizirani v sindikat kot najširšo organizacijo delav- 
skega razreda, se borijo: za tak položaj delavskega razreda, kot ga določa ustava; 
za uresničevanje socialističnih samoupravnih odnosov in odločilno vlogo delav- 
cev pri upravljanju družbene reprodukcije; za uresničevanje interesov in samo- 
upravnih in drugih pravic delavcev na vseh področjih dela in življenja, za zago- 
tavljanje enakopravnosti delavcev pri združevanju dela in sredstev, pridobiva- 
nju in delitvi dohodka in pri določanju skupnih meril za delitev po rezultatih 
dela; za samoupravno povezovanje in združevanje različnih področjih družbe- 
nega dela; za razvijanje proizvajalnih sil družbe in večjo produktivnost dela; 
za samoupravno usklajevanje posamičnih, skupnih in splošnih družbenih inte- 
resov; za višjo izobrazbo in usposabljanje delavcev za opravljanje samoupravnih 
in drugih družbenih funkcij; za demokratično predlaganje in določanje kandi- 
datov za delegate v organe upravljanja organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in kandidatov za delegacije v teh orga- 
nizacijah in skupnosti ter delegate' v skupščine družbenopolitičnih skupnosti; 
za najširšo udeležbo delavcev pri opravljanju funkcij oblasti in upravljanja 
drugih družbenih zadev; za uresničevanje interesov delavskega razreda v ka- 
drovski politiki; za varstvo pravic delavcev; za zagotavljanje socialne varnosti 
in razvoj življenjskega standarda delavcev kot tudi za razvijanje in krepitev 
solidarnosti in za večjo razredno zavest in odgovornost samoupravi j alcev. 

Sindikat daje pobudo za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje, neposredno sodeluje pri tem sporazumevanju in dogovarjanju in daje 
organom upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti, skupščinam druž- 
benopolitičnih skupnosti ter drugim državnim in družbenim organom predloge 
za urejanje vprašanj, ki se nanašajo na materialni in družbeni položaj delav- 
skega razreda. 
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XI. 

Družbenoekonomski in politični sistem in drugi odnosi, ki so določeni z 
ustavo, so usmerjeni v razširjanje pogojev za nadaljnji razvoj socialistične druž- 
be, za premagovanje nasprotij v njej ter za tak družbeni napredek, ki bo na 
podlagi vsestranske razvitosti proizvajalnih sil, visoke produktivnosti dela, 
obilja proizvodov in vsestranskega razvoja človeka kot svobodne osebnosti 
omogočil razvoj takih družbenih odnosov, v katerih se bo uresničevalo načelo 
komunizma »vsak po svojih sposobnostih — vsakemu po njegovih potrebah«. 

V ta namen so organi samoupravljanja, državni organi, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, družbenopolitične' in druge organizacije, delovni ljudje 
in občani neposredno poklicani,, da z vso svojo dejavnostjo: 

širijo in krepijo materialno oisnovo družbe in življenja posameznikov s tem, 
da razvijajo proizvajalne sile, večajo produktivnost dela in nenehno razvijajo 
socialistične samoupravne odnose; 

ustvarjajo razmere, v katerih se bodo odpravljale družbenoekonomske raz- 
like med umskim in fizičnim delom in v katerih bo postalo človeško delo čedalje 
popolnejši izraz ustvarjalnosti in človekove osebnosti; . 

Sirijo in razvijajo vse oblike samoupravljanja in socialističnega demokra- 
ti zma, zlasti na področjih, na katerih prevladujejo funkcije političnih oblasti, 
omejujejo prisilo in ustvarjajo možnosti za njeno odpravo ter gradijo med 
ljudmi odnose, ki temeljijo na zavesti o skupnih interesih, na socialistični etiki 
in svobodnem človekovem ustvarjanju; 

prispevajo k uresničevanju človekovih svoboščin in pravic, k humanizaciji 
družbenega okolja in človekove osebnosti, h krepitvi solidarnosti in človečnosti 
med ljudmi ter k spoštovanju človekovega dostojanstva; 

razvijajo v skladu z naprednimi težnjami človeštva vsestransko' sodelovanje 
in zbliževanje z vsemi narodi, da se ustvari svobodna, skupnost vseh narodov 
na svetu. 

XII. 

Ta del ustave izraža temeljna načela socialistične samoupravne družbe in 
njenega napredka ter je podlaga in smer za razlago ustave in zakonov, kakor 
tudi za delovanje vseh in vsakogar. 

PRVI DEL 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 

1. člen 

Socialistična republika Slovenija je država, ki temelji na suverenosti slo- 
venskega naroda in ljudstva Slovenije, na oblasti in samoupravljanju delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi, in socialistična samoupravna demokratična skup- 
nost delovnih ljudi in občanov, slovenskega naroda in, italijanske in, madžarske 
narodnosti. 
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Socialistična republika Slovenija je v sestavi Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

2. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji delovni ljudje in občani zagotavljajo in 
uresničujejo suverenost, enakopravnost in nacionalno svobodo; zagotavljajo 
neodvisnost in teritorialno neokrnjenost ter obrambo socialistične ureditve; 
organizirajo ljudsko obrambo; razvijajo samoupravne socialistične družbeno- 
ekonomske in politične odnose; zagotavljajo svoboščine in pravice človeka in 
občana in izpolnjevanje njegovih dolžnosti; zagotavljajo in uresničujejo pogoje 
za vsestranski razvoj in napredek slovenskega naroda; izpolnjujejo dolžno 
skrb in se zavzemajo za ureditev položaja slovenske narodne skupnosti v zamej- 
stvu in Slovencev v tu j,ini; varujejo narodnostni značaj, zagotavljajo položaj, 
uresničujejo enakopravnost ter pospešujejo vsestranski napredek italijanske in 
madžarske narodnosti; upravljajo s sredstvi dela in razpolagajo z rezultati svo- 
jega dela; zagotavljajo solidarnost in socialno varnost delovnih ljudi; ustvarjajo 
pogoje za gospodarski, kulturni in socialni razvoj in ga usmerjajo; zagotavljajo 
enotnost jugoslovanskega trga; zagotavljajo ustavnost in zakonitost, varstvo 
z ustavo določenega reda, javno varnost in družbeno samozaščito; razvijajo 
mednarodne odnose Socialistične republike Slovenije na političnem, ekonom- 
skem, kulturnem in drugih področjih v okviru zunanje politike Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb; urejajo družbene 
■odnose in- opravljajo vse druge družbene zadeve, ki so pomembne za politično, 
gospodarsko in kulturno življenje, obrambo in socialistični samoupravni demo- 
kratični družbeni razvoj Socialistične republike Slovenije. 

V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji delovni ljudje in občani 
Socialistične republike Slovenije uresničujejo tiste svoje suverene pravice, ki 
so v skupnem interesu delovnih ljudi in občanov ter narodov in narodnosti na 
podlagi sporazuma socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
določene z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

3. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji uresničujejo delovni ljudje in občani 
skupne interese: 

— v temeljnih organizacijah združenega dela in v vseh oblikah njihovega 
združevanja, v samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, v krajevnih skupnostih in občinah; 

—• z neposrednim sodelovanjem krajevnih skupnosti in občin ter v skupnih 
medobčinskih organih samoupravljanja; 

— s samoupravnim sporazumevanjem in z družbenim dogovarjanjem; 
— po republiških organih; 
— z dejavnostjo družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih orga- 

nizacij in društev; 
i— s svojimi svobodnimi in vsestranskimi dejavnostmi. 
Skupni interesi, ki se v Socialistični republiki Sloveniji uresničujejo po 

njenih organih, so določeni s to ustavo. 
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4. člen 

Meje Socialistične republike Slovenije se ne morejo spremeniti brez njene 
privolitve. 

5. člen 

Vsak državljan Socialistične republike Slovenije je hkrati državljan Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije. 

6. člen 

Državljani drugih socialističnih republik Jugoslavije imajo na območju 
Socialistične republike Slovenije enake pravice in dolžnosti kot njeni državljani. 

7. člen 

Odločbe, listine in drugi posamični akti državnih organov in organizacij, 
ki izvršujejo javna pooblastila, z območja drugih socialističnih republik oziroma 
avtonomnih pokrajin Jugoslavije imajo v Socialistični republiki Sloveniji enako 
veljavo kot v republiki oziroma avtonomni pokrajini, v kateri so bili izdani. 

8. člen 

Grb Socialistične republike Slovenije je polje, obdano z žitnim klasjem. 
Klasje je spodaj povezano s trakom in prepleteno z lipovimi listi. Med vrhovoma 
klasja je peterokraka zvezda. V spodnjem delu polja so na dnu tri valovite 
črte, ki predstavljajo morje. Nad njimi se dvigajo trije stožci, ki predstavljajo 
Triglav; srednji stožec je višji, stranska dva pa sta enaka. 

9. člen 

Zastava Socialistične republike Slovenije je belo-modro-rdeča z rdečo 
peterokrako zvezdo na sredi. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena 
proti dve. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po temle redu: 
bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. 
Zvezda ima pravilno peterokrako obliko in zlato rumen rob. Središče zvezde 
je v presečišču diagonal zastave. Gornji krak zvezde sega do polovice belega 
polja, tako da imata spodnja kraka zvezde ustrezno mesto na rdečem polju 
zastave. 

10. člen 

Socialistična republika Slovenija ima himno, ki jo določa zakon. 

11. člen 

Glavno mesto Socialistične republike Slovenije je Ljubljana. 
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DRUGI DEL 

DRUŽBENA UREDITEV 

I. poglavje 

Družbenoekonomska ureditev 

1. Položaj človeka v združenem delu in družbena lastnina 

12. člen 

Socialistična družbenoekonomska ureditev Socialistične republike Slovenije 
temelji na svobodnem združenem delu s produkcijskimi sredstvi, ki so družbena 
lastnina, ter na samoupravljanju delavcev v proizvodnji in delitvi družbenega 
proizvoda v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in v družbeni 
reprodukciji v celoti. 

13. člen 

Delo in rezultati dela določajo na podlagi enakih pravic in odgovornosti 
materialni in družbeni položaj človeka. 

Nihče si ne more niti neposredno miti posredno pridobivati materialnih in 
drugih koristi z izkoriščanjem1 tujega dela. 

Nihče ne sme na nikakršen način onemogočati in ne omejevati delavca, da 
ne bi enakopravno z drugimi delavci odločal o svojem delu ter o pogojih to 
rezultatih svojega dela. 

14. člen 

Produkcijska sredstva in druga sredstva združenega dela, proizvodi zdru- 
ženega dela in z združenim delom doseženi dohodek, sredstva za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb, naravna bogastva in dobrine v splošni 
rabi so družbena lastnina. 

Nihče ne more pridobiti lastninske pravice na družbenih sredstvih, ki so 
pogoja za delo v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ali materi- 
alna osnova za uresničevanje funkcij samoupravnih interesnih skupnosti ali 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

Družbena sredstva se ne morejo uporabljati za prilaščanje tujega presežnega 
dela, niti ne za to, da bi omogočala tako prilaščanje. 

15. člen 

Delavec v združenem delu s sredstvi, ki so družbena lastnina, ima pravico 
dela z družbenimi sredstvi kot neodtujljivo pravico, da dela s temi sredstvi, 
da bi zadovoljeval svoje osebne in družbene potrebe, in da svobodno in enako- 
pravno z drugimi delavci v združenem delu odloča o svojem delu in o pogojih 
in rezultatih svojega dela. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti glede razpolaganja, uporabe in uprav- 
ljanja družbenih sredstev urejata ustava in zakon v skladu z njihovo naravo 
in namenom. 
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16. člen 

Vsakemu delavcu v združenem delu s sredstvi, ki so družbena lastnina, 
je zajamčeno1, da pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi v temeljni 
organizaciji združenega dela, v kateri dela, in v vseh drugih oblikah združe- 
vanja dela in sredstev skupno in. enakopravno z drugimi delavci odloča o delu 
in poslovanju organizacije združenega dela ter o zadevah in sredstvih v vseh 
odnosih družbene reprodukcije, da ureja medsebojna razmerja pri delu, odloča 
o dohodku, ki ga doseže v različnih oblikah združevanja dela in sredstev, in 
si pridobiva osebni dohodek. 

Temeljna organizacija združenega dela je osnovna oblika združenega dela, 
v kateri delavci neposredno in enakopravno uresničujejo svoje družbenoekonom- 
ske in druge samoupravne pravice in odločajo o drugih vprašanjih svojega 
družbenoekonomskega položaja. 

Protiustaven je vsak akt in vsako dejanje, s katerima bi bile kršene te 
pravice delavcev. 

17. člen 

Ko delavci v združenem delu uresničujejo pravico dela z družbenimi sred- 
stvi, so vzajemno odgovorni, da v svojem skupnem in splošnem interesu ta 
sredstva družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo in jih kot materialno 
osnovo svojega in celotnega družbenega dela nenehno obnavljajo, povečujejo 
in izboljšujejo ter svoje delovne obveznosti vestno izpolnjujejo'. 

Delavci v združenem delu si ne morejo pri uresničevanju pravice dela z 
družbenimi sredstvi pridobivati materialnih koristi in drugih prednosti, ki ne 
temeljijo na njihovem delu. 

18. člen 

Delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področjih 
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in. 
drugih družbenih dejavnosti, pridobivajo dohodek s svobodno menjavo svojega 
dela z delom delovnih ljudi, katerih potrebe in interese na teh področjih zado- 
voljujejo. 

Svobodno menjavo svojega dela uresničujejo delavci teh organizacij zdru- 
ženega dela neposredno z delovnimi ljudmi, katerih potrebe in interese zado- 
voljujejo, ali po njihovih organizacijah združenega dela in samoupravnih inte- 
resnih skupnostih oziroma v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 

Delavci organizacij združenega dela družbenih dejavnosti dosegajo s svo- 
bodno menjavo dela enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci or- 
ganizacij združenega dela drugih dejavnosti. 

Po načelih svobodne menjave dela pridobivajo dohodek tudi delavci orga- 
nizacij združenega dela v drugih dejavnostih, v katerih delovanje tržnih zako- 
nitosti ne more biti podlaga za usklajevanje dela in potreb in ne podlaga za 
vrednotenje rezultatov dela. 

19. člen 

O celotnem dohodku kot rezultatu skupnega dela delavcev v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela in celotnega družbenega dela, doseženem v različnih 
oblikah združevanja dela in sredstev na podlagi delovanja tržnih zakonitosti 
in na samoupravni podlagi družbeno določenih pogojev za pridobivanje do- 
hodka, odločajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v skladu 
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s svojimi ustavnimi pravicami in odgovornostmi do drugih delavcev v združe- 
nem delu in do družbene skupnosti v celoti. 

Dohodek, ki ga skupaj dosežejo temeljne organizacije združenega dela 
z združevanjem dela in sredstev, razdelijo v celoti med seboj glede na delež, 
ki so ga k njemu prispevale, in sicer po merilih, ki jih določajo s samoupravnim 
sporazumom. 

V temeljni organizaciji združenega dela doseženi dohodek je materialna 
osnova za pravico delavcev, da odločajo o pogojih svojega dela in o delitvi 
dohodka ter da pridobivajo osebni dohodek. 

20. člen 

Del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali 
je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjieimnih ugodnosti za prido- 
bivanje dohodka, se skladno s samoupravnim sporazumom in zakonom uporablja 
za razvoj organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen, ali za razvoj 
materialne osnove združenega dela v občini in republiki. 

Odločanje o delu dohodka, ki se uporablja za razvoj materialne osnove 
združenega dela v občini ali republiki, temelji na samoupravnih osnovah. 

21. člen 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela razporejajo dohodek za 
svojo osebno in skupno porabo, za razširjanje materialne osnove združenega dela 
in za rezerve. 

Delavci razporejajo za celotno osebno in skupno porabo del dohodka, so- 
razmeren njihovemu prispevku, ki so ga dali k dohodku s svojim delom in 
vlaganjem družbenih sredstev kot minulega dela. 

22. člen 

Vsakemu delavcu gre iz dohodka temeljne organizacije združenega dela v 
skladu z načelom delitve po delu in v skladu z rastjo produktivnosti njegovega 
im celotnega družbenega dela ter z načelom solidarnosti delavcev v združenem 
delu osebni dohodek za zadovoljevanje njegovih osebnih, skupnih in splošnih 
potreb, ustrezen rezultatom njegovega dela in osebnemu prispevku, ki ga je 
s svojim živim in minulim deloim dal k povečanju dohodka temeljne organizacije. 

23. člen 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela določajo osnove in merila za 
razporejanje dohodka ter osnove in merila za delitev sredstev, namenjenih za 
njihove osebne dohodke. 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela določajo z delavci v drugih 
organizacijah združenega dela skupne osnove in merila za razporejanje dohodka 
in delitev sredstev za osebne dohodke. 

Če se z razporejanjem, dohodka oziroma z delitvijo sredstev za osebne do- 
hodke rušijo razmerja, ki ustrezajo načelu delitve po delu, ali nastajajo motnje 
v družbeni reprodukciji, se lahko z zakonom določijo ukrepi, s katerimi se zago- 
tavlja enakopravnost delavcev pri uveljavljanju načela delitve po delu oziroma 
s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo motnje v družbeni reprodukciji. 
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24. člen 

Vsakemu delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvi so zajamčeni iz 
dela osebni dohodek in druge pravice najmanj v viišini oziroma obsegu, ki mu 
zagotavljajo materialno in socialno varnost. 

Višino zajamčenega osebnega dohodka in obseg drugih zajamčenih pravic 
ter način njihovega uresničevanja določajo samoupravni sporazum, družbeni 
dogovor in zakon glede na splošno stopnjo produktivnosti celotnega družbenega 
dela in splošne razmere okolja, v katerem delavec dela in živi. 

25. člen 

Z zakonom se lahko delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela 
začasno omeji razpolaganje z delom sredstev družbene reprodukcije, če je to 
neobhodno potrebno zaradi preprečevanja ah odprave večjih motenj na trgu, 
zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev sprejete gospodarske politike, 
ah če to terjajo interesi ljudske obrambe. 

Z zakonom se lahko določi obvezno združevanje dela sredstev družbene re- 
produkcije za financiranje tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih 
v družbenem planu Socialistične republike Slovenije. 

Z obveznim združevanjem dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče 
trajno odvzeti pravic delavcem temeljne organizacije združenega dela glede 
teh sredstev. Z zakonom se določijo tudi pravice in obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela pri gospodarjenju s tako združenimi sredstvi. 

26. člen 

Organizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba odgo- 
varja za svoje obveznosti z družbenimi sredstvi, s katerimi razpolaga. 

27. člen 

Organizaciji združenega dela in drugi družbeni pravni osebi se smejo za 
ustrezno odškodnino in po postopku, ki ju predpisuje zakon, odvzeti ali omejiti 
pravice, ki jih imata glede nepremičnin ter posameznih premičnin, in druge 
pravice v družbeni lastnini, vendar samo, če to zahtevajo na podlagi zakona 
ugotovljene potrebe po načrtnem urejanju prostora ah graditvi objektov druž- 
benega pomena ali kakšen drug z zakonom določen splošen interes. 

Za odvzete pravice glede zemljišč aH drugih naravnih bogastev ima orga- 
nizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba pravico do 
odškodnine samo za delo in sredstva, ki jih je vložila v zemljišče ali drugo 
naravno bogastvo. Če je zemljišče ah drugo naravno bogastvo pogoj za delo, ima 
organizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba pravico do 
odškodnine, ki ji zagotavlja, da se ta pogoj ne bo poslabšal. 

28. člen 

Delavcem temeljne organizacije združenega dela, ki uporablja pri svojem 
poslovanju sredstva drugih organizacij združenega dela, te pa imajo iz tega 
naslova pravico do deleža pri skupaj doseženem dohodku, se v okviru tako 
doseženega dohodka zagotavljajo sredstva za njihovo osebno in skupno porabo 
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v skladu s skupnimi osnovami in merili, ki veljajo v organizacijah združenega 
dela, ki ustrezajo njihovemu prispevku k skupaj doseženemu dohodku1. 

Merila za ugotavljanje prispevka k skupaj doseženemu dohodku se določajo 
s samoupravnim sporazumom v skladu z enotnimi načeli o združevanju sredstev, 
ki jih določa zvezni zakon. 

Organizacije združenega dela, ki združujejo sredstva, ne morejo na tej 
podlagi pridohiti pravice do trajnega deleža od dohodka organizacije združenega 
dela, ki pri svojem poslovanju uporablja ta sredstva. 

Pravica do deleža pri skupaj doseženem dohodku iz združitve sredstev 
ugasne, ko so organizaciji združenega dela poleg ustreznega deleža pri skupaj 
doseženem dohodku vrnjena tudi sredstva, ki je z njihovo združitvijo tako 
pravico pridobila, oziroma ko po samoupravnem sporazumu preneha pravica 
do povračila združenih sredstev. 

29. člen 

Organizacija združenega dela lahko pri svojem poslovanju uporablja sred- 
stva tujih oseb pod pogoj i in v mejah, ki jih določa zakon. 

Delavci organizacije združenega dela, ki uporablja sredstva, katera so vlo- 
žile tuje osebe, imajo enake družbenoekonomske in druge samoupravne pravice 
kot delavci organizacij združenega dela, ki uporabljajo pri svojem poslovanju 
sredstva drugih domačih organizacij združenega dela. 

Tuja oseba, ki je vložila sredstva v organizacijo združenega dela, je lahko 
udeležena pri njenem dohodku samo v mejah in pod pogoji, ki veljajo za med- 
sebojna razmerja domačih organizacij združenega dela. 

Pravic tuje osebe glede sredstev, ki jih je vložila v organizacijo združenega 
dela, ni mogoče zmanjšati z zakonom ah drugim predpisom, potem ko začne 
veljati pogodba, v kateri so te pravice določene. 

30. člen 

Za razširitev materialne osnove dela lahko organizacije združenega dela 
zbirajo denarna sredstva občanov iin jim poleg vračila teh sredstev zagotovijo 
za vložena sredstva še obresti ah druge na podlagi zakona določene ugodnosti. 

31. člen 

Delavci, ki v organizaciji združenega dela opravljajo administrativno- 
strokovna, pomožna in tem podobna dela skupnega pomena za več organizacij 
v njeni sestavi, delavci, ki opravljajo taka dela v kmetijski ali drugi zadrugi, 
kot tudi delavci v organizaciji poslovnega združevanja, banki in zavarovalni 
skupnosti, oblikujejo delovno skupnost. Delavci v taki delovni skupnosti se 
lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, organizirajo v organizacijo združenega 
dela. 

Delavci, ki v organizaciji združenega dela opravljajo druga dela skupnega 
pomena za več organizacij v njeni sestavi, ter delavci, ki opravljajo taka dela 
za kmetijsko ah drugo zadrugo, oblikujejo delovno skupnost, če niso izpol- 
njeni z ustavo določeni pogoji, da se organizirajo v temeljno organizacijo 
združenega dela. 

Delavci teh delovnih skupnosti imajo pravico do sredstev za osebno in 
skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu in v skladu z osnovami 
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in merili za delitev, ki veljajo v organizacijah združenega dela, ter druge 
samoupravne pravice delavcev v organizacijah združenega dela v skladu z 
naravo dela, ki ga opravljajo, in v skladu s skupnimi interesi, zaradi katerih 
so bile te delovne skupnosti ustanovljene. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev teh delovnih skup- 
nosti in uporabnikov njihovih storitev se urejajo s samoupravnim sporazumom, 
medsebojna razmerja delavcev v delovni skupnosti pa z njihovimi samo- 
upravnimi akti v skladu s tem samoupravnim sporazumom. 

32. člen 

Delavci delovnih skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti in njihova združenja, 
družbenopolitične organizacije in druge družbene organizacije, društva in organe 
družbenopolitičnih skupnosti, imajo pravico do sredstev za osebno in skupno 
porabo v skladu z načelom delitve po delu in z družbeno določenimi osnovami 
in merili za delitev, ki veljajo za organizacije združenega dela. Imajo tudi druge 
samoupravne pravice v skladu z naravo dela, ki ga opravljajo, ter v skladu 
z družbeno in politično odgovornostjo, ki jo imajo za izvrševanje svojih funkcij 
in nalog organizacije, skupnosti in organi, za katere opravljajo dela. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev teh delovnih 
skupnosti ter organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo dela. 
se urejajo s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo v skladu z zakonom. 

Na te delovne skupnosti se ne morejo prenašati pravice, pooblastila in 
odgovornosti organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo dela. 

Pravice obveznosti in odgovornost delavcev v delovnih skupnostih organov 
družbenopolitičnih skupnosti se urejajo z zakonom; kadar to dopušča narava 
dejavnosti organov, pa tudi s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo 
med delovno skupnostjo in temi organi ter s samoupravnimi akti delovne 
skupnosti. 

Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oboroženih silah Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije uresničujejo ustrezne pravice v skladu 
z zveznim zakonom im v skladu z naravo dejavnosti in značajem oboroženih sil. 

33. člen 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umet- 
niško ali kakšno drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost, imajo 
v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in ob- 
veznosti kot delavci v organizacijah združenega dela. 

Delovni ljudje, ki opravljajo katero od teh dejavnosti, lahko združujejo 
svoje delo in ustanavljajo začasne ali trajne delovne skupnosti, ki imajo> v 
osnovi emak položaj kot organizacije združenega dela in v katerih imajo de- 
lovni ljudje v osnovi enake pravice in dolžnosti, kot jih imajo delavci v orga- 
nizacijah združenega dela. 

Zakon določa pogoje, pod katerimi ti delovni ljudje in njihove delovne 
skupnosti uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti, in pogoje, 
pod katerimi lahko pri opravljanju teh dejavnosti uporabljajo družbena sred- 
stva in jih upravljajo. Zakon tudi določa, kako delovni ljudje sodelujejo z 
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organizacijami združenega dela in kako so udeleženi pri ustvarjanju pogojev 
za delo v teh organizacijah in pri razpolaganju z rezultati svojega dela, 
izraženimi v skupaj doseženem dohodku. 

34. člen 

Delavci organizacij združenega dela skrbijo skupaj in enakopravno po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti za nenehno izboljševanje življenjskih raz- 
mer delavcev s tem, da v ta namen izločajo sredstva in jih združujejo, in na 
drug način. 

Organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti so dolžne po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti dajati gospodarsko in drugo pomoč orga- 
nizacijam združenega dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske težave, in spre- 
jeti ukrepe za njihovo sanacijo, če je to v skupnem interesu organizacij združe- 
nega dela oziroma v družbenem interesu. 

Organizacija združenega dela zagotavlja sama ah sporazumno z drugimi 
organizacijami združenega dela po načelih vzajemnosti in solidarnosti sredstva 
za zaposlovanje, prekvalifikacijo in uresničevanje pridobljenih pravic delavcev, 
če njihovo delo pri njej ni več potrebno ah če organizacija v njeni sestavi neha 
delati. 

Ce zaradi tehnoloških ali drugih izboljšav, ki prispevajo k večji produktiv- 
nosti dela in k večjemu uspehu organizacije, delavčevo delo v temeljni organi- 
zaciji združenega dela ni več potrebno, delavec ne more izgubiti lastnosti de- 
lavca te organizacije, dokler se mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza 
njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. 

Z zakonom se lahko določi obveznost združevanja sredstev v te namene 
in za zaposlovanje sploh ter predpišejo pogoji za uporabo teh sredstev. 

35. člen 

Delavci v združenem delu prispevajo sredstva za splošne z ustavo določene 
družbene potrebe, ki jih zadovoljujejo v družbenopolitičnih skupnostih,.s tem 
da plačujejo tem. skupnostim iz dohodka temeljne organizacije združenega dela 
in iz svojih osebnih dohodkov davke in druge davščine v skladu z namenom 
oziroma s cilji, za katere so namenjena z davki in z drugimi davščinami pri- 
dobljena sredstva. 

Obveznosti plačevanja davkov in drugih davščin družbenopolitičnim skup- 
nostim se določajo po tem, koliko zmore gospodarstvo v skladu z doseženo 
stopnjo produktivnosti celotnega družbenega dela ter s potrebami materialnega 
in družbenega razvoja, ki ustrezajo možnostim gospodarstva in dolgoročnim 
interesom družbe za razvoj proizvajalnih sil, zagotoviti zadovoljevanje osebnih 
in skupnih potreb delavcev ter potreb razširjene reprodukcije. Te obveznosti 
se določajo tudi po tem, koliko zmore organizacija združenega dela v skladu 
s splošnimi obveznostmi gospodarstva ter z rezultati dela in uspehi, ki jih do- 
seže, zagotoviti zadovoljevanje teh potreb. 

Ta načela veljajo tudi, kadar družbenopolitične skupnosti s svojimi akti 
začasno omejijo razpolaganje s sredstvi, ki jih upravljajo delavci v organi- 
nizacijah združenega dela, ali naložijo obvezno združevanje teh sredstev. 



Priloge 879 

2. Združevanje dela in sredstev družbene reprodukcije 

36. člen 

Svoje delo in sredstva družbene reprodukcije v temeljnih organizacijah 
združenega, dela delavci svobodno združujejo v delovnih organizacijah in 
drugih oblikah združevanja dela in sredstev. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v raznih oblikah združe- 
vanja dela in sredstev urejajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela s samoupravnim sporazumom v skladu z zakonom, pri čemer se v vseh 
teh razmerjih zagotavljajo delavcem z ustavo zajamčene pravice. 

37. člen 

Delovna organizacija je samostojna samoupravna organizacija delavcev, 
povezanih s skupnimi interesi pri delu in organiziranih v temeljne organizacije 
združenega dela v njeni sestavi ali neposredno povezanih z enotnim delovnim 
procesom. 

Delovno organizacijo* lahko ustanovijo organizacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in 
druge družbene pravne osebe. 

Pod pogoji in na način, ki jih določa zakon, lahko ustanovijo delovno 
organizacijo delovni ljudje, da uresničujejo svojo pravico do dela ali zadovolju- 
jejo svoje potrebe po proizvodih in storitvah te organizacije. Delovno* organi- 
zacijo lahko v skladu z zakonom ustanovijo tudi civilne pravne osebe. 

Delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, ki ustanovijo organizacijo 
združenega dela in vložijo vanjo svoja sredstva, imajo lahko do te organizacije 
iz teh sredstev samo pravice, ki jih imajo občani, od katerih organizacije zdru- 
ženega dela zbirajo sredstva za razširitev materialne osnove svojega dela. 

Zakon lahko predpiše, da delovni ljudje in civilne pravne osebe ne morejo 
ustanavljati delovnih organizacij za opravljanje določenih dejavnosti. 

Delovne organizacije imajo enak položaj, delavci v njih pa enake druž- 
benoekonomske in druge samoupravne pravice in odgovornosti, ne glede na to, 
kdo je delovno organizacijo ustanovil. 

38. člen 

Delavci v delu delovne organizacije, ki je delovna celota, v katerem se da 
rezultat njihovega skupnega dela samostojno izraziti kot vrednost v delovni 
organizaciji ali na trgu in v katerem lahko delavci uresničujejo svoje druž- 
benoekonomske in druge samoupravne pravice, imajo pravico in dolžnost orga- 
nizirati tak del delovne organizacije v temeljno organizacijo združenega dela. 

Delavci v delovni organizaciji, ki nima pogojev, da bi se njeni posamezni 
deli organizirali v temeljne organizacije združenega dela, uresničujejo v delovni 
organizaciji vse pravice, kot jih imajo delavci v temeljni organizaciji združe- 
nega dela. 

Družbenoekonomske in druge samoupravne odnose v temeljni organizaciji 
združenega dela urejajo njen statut in drugi samoupravni akti v skladu z ustavo 
in z zakonom. 

Ce je bil v zvezi z organiziranjem, temeljne organizacije združenega dela 
sprožen spor, se dotlej, dokler spor ni končan, proti volji delavcev, ki so skle- 
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nili organizirati temeljno organizacijo združenega dela, me morejo spremeniti 
pravice, obveznosti in odgovornosti ki so jih imeli do dneva sprejetja sklepa, 
o katerem teče spor. 

39. člen 

Delavci imajo pravico temeljno organizacijo združenega dela, v kateri 
delajo, izločiti iz sestave delovne organizacije. 

Temeljna organizacija združenega dela, ki se izloča, je dolžna sporazumno 
z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela in z delovno organizacijo 
kot celoto urediti način in pogoje za izpolnitev svojih obveznosti, ki jih je do 
njih prevzela do izločitve, ter jim povrniti z izločitvijo nastalo škodo. 

Delavci ne morejo svoje temeljne organizacije združenega dela izločiti iz 
sestave delovne organizacije, če bi to v nasprotju s splošnim interesom bistveno 
otežilo ali onemogočilo delo drugim temeljnim organizacijam v delovni orga- 
nizaciji oziroma delovni organizaciji kot celoti. 

40. člen 

Delovne organizacije se lahko združujejo v razne oblike sestavljenih orga- 
nizacij združenega dela, temeljne organizacije združenega dela in delovne 
organizacije pa v skupnosti in druge oblike združevanja organizacij združenega 
dela, v katerih uresničujejo določene skupne interese. 

Ce je opravljanje dejavnosti določenih vrst organizacij združenega dela 
nujen pogoj za življenje in. delo občanov ali za delo drugih organizacij na 
določenem območju ah če v splošnem interesu enotnost sistema dela na ustrez- 
nih področjih to zahteva, se lahko z zakonom ali odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti, ki temelji na zakonu, predpiše obvezno združevanje teh 
vrst organizacij združenega dela v skupnosti. 

41. člen 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge 
družbene pravne osebe lahko s samoupravnim sporazumom ustanovijo banko 
kot posebno organizacijo za opravljanje kreditnih in drugih bančnih poslov 
ter v njej skupaj z drugimi osebami združujejo sredstva za uresničevanje skup- 
nih interesov, ki jih imajo pri zagotavljanju denarnih sredstev za opravljanje, 
razširjanje in pospeševanje dejavnosti organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, in za uresničevanje drugih skupnih 
interesov. 

Družbene pravne osebe upravljajo poslovanje banke, ki posluje z njihovimi 
sredstvi. Sredstva, ki jih banka doseže, po poravnavi stroškov poslovanja in 
izločitvi sredstev za delovno skupnost banke, razporejajo te družbene pravne 
osebe med seboj. 

Družbene pravne osebe imajo pravico upravljati določene zadeve banke 
v njeni enoti, ki poslujejo z njihovimi sredstvi. 

Družbenopolitična skupnost ne more biti ustanoviteljica banke in je tudi 
ne more upravljati. 

Medsebojna razmerja družbenih pravnih oseb, ki z njihovimi sredstvi 
banka posluje, upravljanje banke in poslovanje banke urejajo samoupravni 
Sipo razum o ustanovitvi banke, njen statut in zakon. 



Priloge 881 

42. člen 

Poslovanje finančnih organizacij, ki se ustanavljajo zaradi zbiranja hra- 
nilnih vlog, in upravljanje teh organizacij ter poslovanje bank, ki se nanaša 
na zbiranje hranilnih vlog, ureja zakon v skladu z enotnimi načeli kreditnega 
sistema. 

Pravice občanov, da na podlagi hranilnih vlog soodločajo o poslovanju 
teh finančnih organizacij in da poleg dogovorjenih obresti pridobijo še druge 
določene prednosti, ureja zakon. 

43. člen 

V organizacijah združenega dela, ki se poleg drugih dejavnosti ukvarjajo 
tudi z bančnim ali podobnim poslovanjem, imajo organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti in druge družbene pravne osebe glede tega 
poslovanja v načelu enake pravice, kot jih imajo družbene pravne osebe v 
banki, ki posluje z njihovimi sredstvi. 

Ce se v organizaciji združenega dela organizira notranje bančno ah podobno 
poslovanje, se za tako poslovanje uporabljajo načela, ki veljajo za poslovanje 
bank. 

44. člen 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične skupnosti in druge družbene pravne osebe, lahko s samoupravnim 
sporazumom ustanovijo skupnost za zavarovanje premoženja in oseb pred 
enakimi oziroma sorodnimi vrstami rizika oziroma škode ah več različnimi 
vrstami rizika oziroma škode in v njej skupaj z drugimi osebami po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti združujejo sredstva za zavarovanje premoženja in 
oseb in za odvrnitev ali zmanjšanje neugodnega učinka vzrokov, ki lahko po- 
vzročijo tako škodo. 

V zavarovalni skupnosti, v kateri se združujejo sredstva za zavarovanje 
premoženja ali oseb pred več različnimi vrstami rizika oziroma škode, obli- 
kujejo zavarovanci, ki združujejo sredstva za zavarovanje pred enakimi ali 
sorodnimi vrstami riziika oziroma škode, posebne rizične skupnosti in zdru- 
žujejo sredstva v posebne zavarovalne sklade za tovrstno škodo. Zavarovanci 
v rizičnih skupnostih določajo sporazumno z drugimi zavarovanci v isti zavaro- 
valni skupnosti, pod katerimi pogoji se lahko sredstva skladov, namenjena 
za poravnavanje obveznosti pri škodi ene vrste, uporabljajo za poravnavanje 
obveznosti pri škodi drugih vrst. 

Družbene pravne osebe, ki združujejo sredstva v zavarovalni skupnosti 
oziroma rizični skupnosti, upravljajo poslovanje teh skupnosti. 

Medsebojna razmerja družbenih pravnih oseb, ki združujejo sredstva v 
zavarovalni skupnosti, upravljanje te skupnosti in njeno poslovanje ureja samo- 
upravni sporazum o ustanovitvi skupnosti, njen statut ali kakšen drug samo- 
upravni akt ali zakon. 

Občani in civilne pravne osebe-zavarovanci soupravljajo zavarovalno skup- 
nost oziroma rizično skupnost in uresničujejo v njej druge pravice v skladu 
s statutom zavarovalne skupnosti in z zakonom. 

45. člen 

Razmerja med organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom 
blaga in storitev, ter proizvodnimi in drugimi organizacijami, s katerimi po- 
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slujejo, temeljijo na načelih sodelovanja ter samoupravnega združevanja dela 
in sredstev v okviru tega sodelovanja. Te organizacije uveljavljajo po načelih 
enakopravnosti medsebojni vpliv na poslovno in razvojno politiko, prevzemajo 
skupni riziko, zagotavljajo skupno odgovornost za razširjanje materialne osnove 
in za večanje produktivnosti dela v proizvodnji in prometu ter so udeležene 
pri dohodku, doseženem s tem sodelovanjem, v sorazmerju s tem, kolikor so 
k njemu prispevale. 

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, se 
organizirajo in poslujejo po načelih obveznega sodelovanja s proizvodnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela, za katere opravljajo izvoz ali uvoz, 
in v okviru tega sodelovanja določajo skupno politiko proizvodnje oziroma 
druge dejavnosti ter politiko izvoza in uvoza, razporejajo dohodek, dosežen 
s tem sodelovanjem kot skupini dohodek, ter skupaj prevzemajo riziko tega po- 
slovanja in odgovornost za pospeševanje proizvodnje in prometa v skladu s 
samoupravnim sporazumom ali s pogodbo o sodelovanju. 

Zvezni zakon ureja, v katerih primerih in pod katerimi pogoji so organi- 
zacije združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, s prometom blaga 
na debelo in z drugimi posli v zvezi s prometom blaga in storitev, ki jih 
določa zakon, dolžne združevati delo in sredstva s proizvodnimi in drugimi 
organizacijami združenega dela, s katerimi poslujejo. Zvezni zakon ureja tudi 
način in obliko združevanja dela in sredstev, način odločanja o skupnem 
poslovanju ter skupno prevzemanje rizika in določa načela za delitev skupaj 
doseženega dohodka. 

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev 
za neposredno porabo, so dolžne na način, ki ga določa zakon, sodelovati in se 
o zadevah skupnega pomena dogovarjati s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, krajevnimi skupnostmi in z drugimi skupnostmi in organizacijami 
potrošnikov. 

46. člen 

Organizacija združenega dela sme opravljati dejavnost in vlagati sredstva 
družbene reprodukcije v tujini pod pogoji in v mejah, ki jih določa zvezni 
zakon. 

Pravice in sredstva, ki jih organizacija združenega dela na kakršnikoli 
podlagi pridobi v tujini, so sestavni del družbenih sredstev, ki jih upravljajo 
njeni delavci, 

V organizaciji združenega dela, ki opravlja dejavnost v tujini, imajo de- 
lavci, katerih delovna mesta so v tujini, enake pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti kot delavci te organizacije v državi. 

47. člen 

Temeljne in druge organizacije združenega dela, njihove skupnosti in druge 
oblike združevanja organizacij združenega dela, banke, skupnosti za zavaro- 
vanje premoženja in oseb ter druge finančne organizacije so pravne osebe 
s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zakonu 
in samoupravnem sporazumu o združitvi oziroma aktu o ustanovitvi. 

Te organizacije, skupnosti in združenja ter njihove pravice, obveznosti 
in odgovornosti v pravnem prometu se vpisujejo v register organizacij zdru- 
ženega dela. 
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48. člen 

Proti organizaciji združenega dela in skupnosti ali drugemu združenju teh 
organizacij, v katerih nastanejo bistvene motnje pri uresničevanju samouprav- 
nih pravic delavcev ali ki ne izpolnjujejo svojih z zakonom določenih obvez- 
nosti ali pa huje oškodujejo družbene interese, se lahko pod pogoji in po po- 
stopku, ki jih določa zakon, uporabijo z zakonom določeni začasni ukrepi. 
Kadar je neogibno, da bi se odpravili taki pojavi, se lahko s temi ukrepi 
začasno omeji uresničevanje posameznih samoupravnih pravic delavcev ozi- 
roma pravic organizacije ah združenja in njunih organov. 

49. člen 

Ce nastane v organizaciji združenega dela spor med delavci posameznih 
delov organizacije oziroma med delavci in organi organizacije ali med delavci 
organizacije in organi družbenopolitične skupnosti, ki ga ni bilo mogoče rešiti 
po redni poti, imajo delavci pravico in dolžnost, da svoje zahteve v zvezi s spo- 
rom izrazijo prek sindikalne organizacije. 

Sindikalna organizacija ima pravico in dolžnost začeti na zahtevo delavcev 
ali na svojo pobudo postopek za rešitev spora in v tem postopku skupaj z 
ustreznimi organi upravljanja organizacije združenega dela oziroma z organi 
družbenopolitične skupnosti določiti osnove in ukrepe za rešitev vprašanj, 
zaradi katerih je nastal spor. 

50. člen 

Organizacija združenega dela oziroma organizacija poslovnega združevanja, 
ki opravlja gospodarsko dejavnost, se lahko odpravi pod pogoji in po postopku, 
ki jih določa zvezni zakon, če ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za 
opravljanje svoje dejavnosti, če dalj časa ne more obnavljati družbenih sred- 
stev, s katerimi posluje, in zagotavljati delavcem uresničevanja z ustavo za- 
jamčenih pravic glede njihove materialne in socialne varnosti ah če ne more 
izpolnjevati drugih z zakonom določenih ah s pogodbo prevzetih obveznosti. 

Organizacija združenega dela, ki opravlja družbeno dejavnost, se pod po- 
goji in po postopku, ki jih določa zakon, lahko odpravi, če ne izpolnjuje več 
z zakonom določenih pogojev ali ni več pogojev, da bi še naprej opravljala 
svojo dejavnost. 

51. čl en 

Z zakonom in odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji 
na zakonu, se lahko določi, da so posebnega družbenega pomena določene de- 
javnosti ah zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo družbene de- 
javnosti,, in uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa in v 
skladu z njim način uresničevanja samoupravnih pravic delavcev. 

Ce zahteva poseben družbeni interes, se lahko z zakonom in odlokom skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, uredi način uresniče- 
vanja tega interesa tudi v poslovanju organizacij združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, kadar je to poslovanje nenadomestljiv pogoj za živ- 
ljenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju. 

Posebni družbeni interes in način njegovega uresničevanja uveljavljajo 
delovni ljudje s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori v organiza- 
cijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih ali s predpisi oziroma ukrepi družbenopolitične skupnosti. 

56* 
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Posebni družbeni interes pri opravljanju teh dejavnosti ali zadev se v 
skladu z njihovo naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da se lahko določijo 
pogoj i in način opravljanja takih dejavnosti ali zadev, zagotovi soodločanje 
uporabnikov, ustanoviteljev, organov družbenopohtičnih skupnosti in družbeno^ 
političnih organizacij o uresničevanju skupnih ciljev, o temeljnih pogojih za 
pridobivanje dohodka in poslovanja, o cenah, o namenu porabe sredstev, o 
razvojnih programih in o razširjeni reprodukciji, o soglasju k posameznim do- 
ločbam splošnega samoupravnega akta organizacij združenega dela, o statusnih 
spremembah, o načelih in merilih v kadrovski politiki, o imenovanju in razr- 
reševanju poslovodnih organov organizacij združenega dela, ki opravljajo te 
dejavnosti ali zadeve, ali z drugimi oblikami družbenega vpliva. 

52. člen 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in nji- 
hova poslovna združenja se združujejo v gospodarske zbornice ah druga splošna 
združenja za skupno pospeševanje dela in poslovanja, za usklajevanje posebnih, 
skupnih in splošnih družbenih interesov, za dogovarjanje o planih in programih 
za delo in razvoj in o samoupravnem urejanju družbenoekonomskih odnosov, 
za dajanje pobude za sklenitev samoupravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov, za izdajanje zakonov in določanje ekonomske politike ter za obravna- 
vanje in urejanje drugih vprašanj skupnega pomena. 

Za uresničevanje teh ciljev se tudi organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo družbene dejavnosti, lahko združujejo v združenja za posamezne dejavnosti 
oziroma področja dela in v druga splošna združenja. 

V gospodarsko zbornico se lahko združujejo tudi delovni ljudje, ki samo- 
stojno opravljajo gospodarsko dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, pod pogoji, ki jih v skladu z zakonom določi statut zbornice. 

Zakon lahko določi obvezno združevanje organizacij združenega dela in 
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov, v gospodarske zbornice in načela za njihovo 
organizacijo in delovanje. 

3. Samoupravne interesne skupnosti 

53. člen 

Samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo delovni ljudje neposredno 
ali prek svojih samoupravnih organizacij in skupnosti, da bi zadovoljevali svoje 
osebne in skupne potrebe in interese ter s temi potrebami in interesi usklajevali 
delo na področju, za katero ustanavljajo interesno skupnost. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti v medsebojnih razmerjih v samoupravni 
interesni skupnosti urejajo samoupravni sporazum o njeni ustanovitvi, njen 
statut in drugi samoupravni akti. 

Za zadovoljevanje svojih potreb in interesov v samoupravnih interesnih 
skupnostih plačujejo delovni ljudje tem skupnostim prispevke iz svojih osebnih 
dohodkov in iz dohodkov temeljnih organizacij združenega dela v skladu z 
namenom oziroma v skladu s cilji, za katere so ta sredstva namenjena. 
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54. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje, ki na področju vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva po načelih vzajemnosti in so- 
lidarnosti uresničujejo svoje osebne in skupne potrebe in interese, ter delavci 
organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na teh področjih, ustanav- 
ljajo samoupravne interesne skupnosti, v katerih uresničujejo svobodno menjavo 
dela, združujejo delo in sredstva ter enakopravno in skupno odločajo o oprav- 
ljanju teh dejavnosti v skladu s skupnimi interesi, določajo politiko razvoja in 
pospeševanja teh dejavnosti in uresničujejo druge skupne interese. 

Medsebojna razmerja v teh samoupravnih interesnih skupnostih se urejajo 
tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva, 
zagotavlja pravica odločati o teh sredstvih, delavcem organizacij združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za katero je bila interesna skupnost 
ustanovljena, pa pravica, da v svobodni menjavi dela uresničujejo enak druž- 
benoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela. 

Na teh temeljih se lahko ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti tudi 
na drugih področjih družbenih dejavnosti. 

Samoupravne interesne skupnosti na področjih družbenih dejavnosti sode- 
lujejo med seboj, usklajujejo svoje delo in uresničujejo skupne cilje. V ta 
namen lahko ustanavljajo skupne organe. 

55. člen 

Samoupravne interesne skupnosti za vzgojo in izobraževanje ustanavljajo 
delovni ljudje skupaj z delavci vzgojno-izobraževalnih organizacij, da bi prek 
njih zadovoljevali svoje osebne in skupne potrebe in interese na področju 
vzgoje in izobraževanja. V njih uresničujejo svobodno menjavo dela, združujejo 
sredstva ter izvajajo ukrepe za napredek vzgoje in izobraževanja, za višjo 
izobrazbeno raven delovnih ljudi, za razširitev materialne osnove vzgoje in 
izobraževanja, za šolanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev in uresniču- 
jejo druge skupne interese. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje v enotnem vzgojno-izobraže- 
valnem sistemu, ki je hkrati podlaga tudi za poklicno usmerjanje. 

Pogoje za ustanavljanje in delo vzgojno-izobraževalnih organizacij določa 
zakon. Občina ustanavlja osnovne šole in zagotavlja pogoje za njihovo delo. 

S štipendiranjem in kreditiranjem ter na druge načine se izenačujejo ma- 
terialne možnosti za uresničevanje pravice do izobraževanja. 

Vzgojno-izobraževalne organizacije upravljajo delavci teh organizacij sku- 
paj1 z učenci oziroma študenti in s starši otrok, v določenih zadevah pa sode- 
lujejo pri upravljanju delegati ustanoviteljev, zainteresiranih organizacij zdru- 
ženega dela, organov družbenopohtičnih skupnosti, krajevnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij, v skladu s samoupravnim sporazumom, s statutom 
vzgojno-izobraževalne organizacije in z zakonom. 

56. člen 

Samoupravne interesne raziskovalne skupnosti ustanavljajo delovni ljudje 
prek svojih samoupravnih organizacij in skupnosti skupaj z delavci znanstveno- 
raziskovalnih organizacij. V njih uresničujejo svobodno menjavo dela, zdru- 
žujejo sredstva in zagotavljajo pogoje za raziskovalno dejavnost, določajo raz- 
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iskovalno politiko, usmerjajo razvoj posameznih znanstvenih panog in raziskav, 
skrbijo za razvoj raziskovalnih delavcev in uresničujejo druge skupne interese. 

Samoupravna interesna raziskovalna skupnost v skladu z zakonom določa 
pogoje, pod katerimi se raziskovalna oprema, ki je družbena lastnina, upo- 
rablja v splošne raziskovalne namene. 

57. člen 

Samoupravne interesne kulturne skupnosti ustanavljajo delovni ljudje sku- 
paj z delavci organizacij in skupnosti, ki opravljajo kulturne dejavnosti. V 
njih uresničujejo svobodno menjavo dela in v skupnem interesu združujejo sred- 
stva za razvoj kulture, ustvarjajo pogoje za dostopnost kulturnih vrednot, 
usmerjajo razvoj in oblikovanje programov kulturnih dejavnosti, odločajo o 
graditvi in uporabi kulturnih objektov in uresničujejo druge skupne interese. 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali 
drugo kulturno dejavnost in združujejo svoje delo z organizacijami združenega 
dela, ki opravljajo založniško, umetniško ah drugo kulturno dejavnost, v okviru 
samoupravnih interesnih kulturnih skupnosti skupaj z delavci teh delovnih orga- 
nizacij odločajo o načinu in obsegu svojega sodelovanja v upravljanju teh 
organizacij in razpolaganja z rezultati skupnega dela. 

58. člen 

Samoupravne interesne zdravstvene skupnosti ustanavljajo delovni ljudje 
skupaj z delavci organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. V njih uresni- 
čujejo svobodno menjavo dela, združujejo sredstva, si po načelu vzajemnosti 
in solidarnosti zagotavljajo zdravstveno varstvo, odločajo o vrstah in obsegu 
pravic iz zdravstvenega zavarovanja, določajo politiko razvoja in pospeševanja 
zdravstvene dejavnosti in usklajujejo razvoj teritorialne razporejenosti zdrav- 
stvenih organizacij, zagotavljajo pogoje in skrbijo za raziskovalno delo ter za 
vzgojo in izobraževanje zdravstvenih delavcev in uresničujejo druge skupne 
interese na področju zdravstva. 

Zakon lahko določi načela za enotnost sistema in najmanjši obseg pravic 
iz zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter način njihovega 
financiranja. 

59. člen 

Socialno varstvo kot bistveno sestavino socialne varnosti uresničujejo 
delovni ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih otroškega varstva in samo- 
upravnih interesnih skupnostih socialnega skrbstva in v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih v skladu z zakonom. 

60. člen 

Samoupravne interesne skupnosti se lahko ustanovijo tudi na drugih pod- 
ročjih, v katerih se z združevanjem sredstev v skupne sklade in z drugimi 
oblikami zagotavljanja potreb uresničujejo skupni interesi po načelih vzajem- 
nosti in solidarnosti. 

61. člen 
Samoupravne interesne skupnosti otroškega varstva ustanavljajo delovni 

ljudje skupaj z delavci, ki delajo v organizacijah otroškega varstva. V njih 
združujejo sredstva in skupaj zagotavljajo pogoje za ustanovitev in življenje 
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družine, za uresničevanje materinstva ter za razvoj, vzgojo in socialno var- 
nost otrok, določajo delovne in razvojne programe varstva matere, otroka in 
družine, obseg pravic in način njihovega uresničevanja ter uresničujejo druge 
skupne interese. 

62. člen 

Samoupravne interesne skupnosti socialnega skrbstva ustanavljajo delovni 
ljudje skupaj z delavci v organizacijah socialnega skrbstva in zagotavljajo 
po načelih vzajemnosti in solidarnosti pomoč ogroženim posameznikom, druži- 
nam in skupinam delovnih ljudi in občanov, varstvo mladoletnikov, za katere 
ne skrbijo starši, in drugih oseb, ki niso zmožne skrbeti zase ali za svoje pravice 
in koristi, ter skrbijo za njihovo usposabljanje za življenje in delo. 

63. člen 

Samoupravno interesno skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja ustanovijo delovni ljudje, da bi si zagotovili pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. V njej v ta namen združujejo sredstva in na podlagi rezultatov 
minulega dela in po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo sebi in 
svojim družinskim članom pravice v primeru starosti, zmanjšanja ali izgube 
delovne možnosti in telesne okvare ter uresničujejo druge skupne in posamične 
pravice in dolžnosti. 

64. člen 

V samoupravnih interesnih telesnokultumih skupnostih zagotavljajo de- 
lovni ljudje pogoje za svoj zdrav telesni razvoj in vsestranski razvoj telesne 
kulture in rekreacije in v ta namen združujejo sredstva ter skupaj z delavci 
na področju telesne kulture oblikujejo politiko razvoja telesne kulture in 
rekreacije, skrbijo za množično vključevanje delovnih ljudi v te dejavnosti, 
razvijajo tekmovalni šport, odločajo o graditvi in uporabi športnih in rekreativ- 
nih objektov, skrbijo za strokovne delavce, določajo položaj vrhunskih šport- 
nikov in uresničujejo druge skupne interese. 

65. člen 

Delovni ljudje ustanavljajo neposredno in po svojih organizacijah združe- 
nega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih samoupravne 
interesne stanovanjske skupnosti, v katerih združujejo sredstva za graditev 
stanovanj, določajo politiko in program te graditve, zagotavljajo družbeno 
pomoč ter skupaj s stanovalci upravljajo stanovanjske hiše in stanovanja, ki 
so družbena lastnina, vplivajo na oblikovanje stanarin in sodelujejo pri dolo- 
čanju politike stanarin ter uresničujejo druge skupne interese. 

V samoupravne interesne stanovanjske skupnosti se vključujejo in v njih 
sodelujejo delovni ljudje tudi prek organizacij združenega dela in drugih druž- 
benih pravnih oseb, ki imajo pravico uporabe na stanovanjih ter poslovnih 
prostorih v stanovanjskih hišah, ki so družbena lastnina, lastniki delov takš- 
nih stanovanjskih hiš in varčevalci za stanovanja. 

Pod pogoji, določenimi s samoupravnim sporazumom in zakonom, se v te 
skupnosti lahko vključujejo tudi organizacije združenega dela, ki projektirajo, 
gradijo in vzdržujejo stanovanja, pripravljajo urbanistično dokumentacijo ali 
urejajo zemljišča, stanovanjske zadruge in druge zainteresirane organizacije in 
skupnosti. 
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Z zakonom oziroma odlokom, ki temelji na zakonu, se lahko določi obvez- 
nost temeljnih organizacij združenega dela in drugih zavezancev, da iz dohodka 
izločajo in združujejo sredstva za graditev stanovanj in za pomoč pri graditvi 
in uporabi stanovanj delovnim ljudem in občanom z nižjimi dohodki. 

66. člen 

Na področjih komunalnih dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva, 
prometa in zvez in drugih dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih delo- 
vanje tržnih zakonitosti ni podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vred- 
notenje delovnih uspehov, če je trajno opravljanje teh dejavnosti nujno za 
zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov, se lahko ustanovijo samouprav- 
ne interesne skupnosti, v katerih se uresničujejo^ skupni interesi, določeni s 
samoupravnim sporazumom. 

V teh samoupravnih interesnih skupnostih se delovni ljudje kot uporabniki 
proizvodov in storitev združujejo z delavci, ki opravljajo te dejavnosti, in 
zadovoljujejo v njih svoje osebne in skupne potrebe, združujejo sredstva in 
določajo namen njihove uporabe, opredeljujejo pogoje in način opravljanja 
teh dejavnosti, sprejemajo in uresničujejo programe dela in razvoja, vplivajo 
na oblikovanje cen in sodelujejo pri določanju politike cen, uresničujejo druge 
skupne interese ter medsebojno urejajo druga razmerja, pravice, obveznosti 
in odgovornosti. 

Z organizacijo in delovanjem teh samoupravnih interesnih skupnosti mora 
biti zagotovljeno medsebojno' povezovanje teh dejavnosti ter usklajevanje nji- 
hovega razvoja in razvoja drugih dejavnosti. 

Svoje potrebe in interese na področju komunalnih dejavnosti delovni ljudje 
zadovoljujejo v krajevni skupnosti, v skupnostih krajevnih skupnosti, v občini 
oziroma v samoupravnih interesnih komunalnih skupnostih. 

67. člen 

Zaradi posebnega družbenega interesa za ohranitev in gojitev gozdov se 
delavci in kmetje, ki opravljajo gozdarsko dejavnost, in delovni ljudje, organi- 
zirani v organizacijah združenega dela določenih dejavnosti, v krajevnih in dru- 
gih skupnostih v skladu z zakonom združujejo v samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarstvo, v katerih zagotavljajo ohranitev in gojitev gozdov, skrbijo 
za biološko ravnotežje v gozdovih in v ta namen usklajujejo interese med go- 
zdarstvom, kmetijstvom, predelavo lesa, lovstvom in turizmom ter urejajo 
vprašanja, ki so pomembna za varovanje gozdov, in druga vprašanja skup- 
nega pomena. 

68. člen 

Za kar najbolj neposredno uresničevanje samoupravnih pravic in interesov 
imajo delavci in drugi delovni ljudje ter njihove organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so člani samoupravne inte- 
resne skupnosti, pravico, da se v interesni skupnosti pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti ali njen 
statut, organizirajo v temeljno skupnost ah enoto za določeno območje ah za 
uresničevanje določenih skupnih interesov in da v tej temeljni skupnosti ozi- 
roma enoti uresničujejo določene svoje samoupravne pravice in interese. 
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Samoupravne interesne skupnosti se' lahko združujejo v širše interesne 
skupnosti, ustanavljajo zveze in druga združenja interesnih skupnosti in vzpo- 
stavljajo druge oblike medsebojnega sodelovanja. 

Kadar se samoupravna interesna skupnost ustanavlja za območje, ki je 
širše od občine, se lahko za območja občin ustanovijo skupnosti kot deli te 
samoupravne interesne skupnosti. 

69. člen 

Samoupravne interesne skupnosti in njihove temeljne skupnosti in enote 
ter združenja samoupravnih interesnih skupnosti so pravne osebe s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zakonu, samoupravnem 
sporazumu o ustanovitvi interesne skupnosti oziroma združenja interesnih skup- 
nosti in po svojem statutu. 

70. člen 

Kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve samoupravne interesne skup- 
nosti posebnega družbenega pomena, se lahko z zakonom oziroma odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določi obvezna 
ustanovitev take skupnosti oziroma ustanovi ta skupnost, določijo načela za 
njeno organizacijo in medsebojna razmerja v njej ter predpiše obveznost pla- 
čevanja prispevkov tej skupnosti in določi obveznost sodelovanja oziroma zdru- 
ževanja samoupravnih interesnih skupnosti za skupno izvajanje nekaterih skup- 
nih nalog. 

Dejavnosti oziroma zadeve, za katere zakon oziroma odlok skupščine druž- 
benopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določa, da so posebnega družbe- 
nega pomena, mora samoupravna interesna skupnost opravljati tako, kakor 
določa zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti. Zakon ozi- 
roma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti lahko določi, da se posamezne 
odločitve o zadevah, ki so posebnega družbenega pomena, sprejemajo v soglasju 
s skupščino družbenopolitične skupnosti. 

71. člen 

Ce samoupravna interesna skupnost, ki opravlja določene dejavnosti ozi- 
roma zadeve posebnega družbenega pomena, ne odloči o vprašanju, od katerega 
je bistveno odvisno njeno delo, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti 
pod pogoji in po postopku, kot to določa zakon, s svojo odločitvijo začasno 
uredi tako vprašanje. 

Proti samoupravni interesni skupnosti so dovoljeni z zakonom določeni 
začasni ukrepi v primerih in pod pogoji, ko so taki ukrepi dovoljeni proti orga- 
nizacijam združenega dela. 

4. Krajevna' skupnost 

72. člen 

Delovni ljudje in občani v naselju, delu naselja ali v več povezanih nase- 
ljih imajo pravico in dolžnost, da se za uresničevanje določenih skupnih intere- 
sov in potreb ter opravljanje nalog samoupravno organizirajo v krajevno skup- 
nost. 
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Za uresničevanje svojih skupnih interesov in potreb ter opravljanje nalog 
se delovni ljudje in občani, organizirani v krajevna skupnosti, s samoupravnim 
sporazumevanjem in na drug način povezujejo z organizacijami združenega 
dela, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, s krajevnimi skupnostmi ter 
z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki so zainteresirane 
za sodelovanje in dolžne sodelovati pri zadovoljevanju teh interesov in potreb 
ter opravljanju nalog. V krajevni skupnosti se povezujejo tudi delovni ljudje 
in občani, združeni v družbenopolitičnih in drugih organizacijah ter društvih, 
v katerih uresničujejo posamične in skupne interese. 

Delovni ljudje in občani, organizirani v krajevni skupnosti, sodelujejo pri 
opravljanju družbenih zadev in odločanju o vprašanjih skupnega pomena v 
občini in širših družbenopolitičnih skupnostih. 

73. člen 

V krajevni skupnosti delovni ljudje in občani odločajo o uresničevanju 
svojih skupnih interesov in o opravljanju nalog ter o solidarnem zadovoljevanju 
skupnih potreb na naslednjih področjih: medsebojni odnosi v naselju, urejanje 
naselij in drugega prostora ter prebivanje, upravljanje stanovanj, otroško var- 
stvo in socialno skrbstvo, zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, prosveta 
in kultura, javno obveščanje, telesna kultura ter rekreacija, komunalne in druge 
dejavnosti za neposredno zadovoljevanje njihovih potreb ter potreb družin in 
gospodinjstev, varstvo interesov potrošnikov in uporabnikov, splošni ljudski 
odpor in družbena samozaščita, varstvo človekovega okolja, kulturnih in zgodo- 
vinskih spomenikov, upravljanje s stvarmi v družbeni lastnini ter druga pod- 
ročja skupnega življenja in dela; sprejemajo programe in plane razvoja te 
skupnosti, s katerimi določijo tudi način združevanja in uporabe sredstev in dela 
za opravljanje posameznih skupnih nalog. 

Skupne potrebe, interese in naloge na posameznih področjih skupnega 
življenja in dela opredelijo delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti v 
skladu z ustavo, s statutom občine in z zakonom. 

74. člen 

Za zadovoljevanje in uresničevanje določenih skupnih potreb in interesov 
ter opravljanje nalog delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti s samouprav- 
nim sporazumom in družbenim dogovorom na podlagi programa in plana razvoja 
krajevne skupnosti ter v skladu s statutom te skupnosti oziroma občine združu- 
jejo svoja sredstva, ki jih prispevajo s samoprispevkom in delom ali pridobijo 
na drug način 

— z delom dohodka, ki ga za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevni 
skupnosti namenijo delavci temeljnih organizacij združenega dela z območja 
krajevne skupnosti in temeljne organizacije združenega dela, katerih delavci 
živijo na območju te krajevne skupnosti, 

— s sredstvi, ki se na podlagi družbenega plana občine, programov in 
planov samoupravnih interesnih skupnosti in organizacij združenega dela dolo- 
čijo za uresničevanje programa krajevne skupnosti in za zadovoljevanje komu- 
nalnih, socialnih in drugih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 
nosti, 



Priloge 891 

— z delom davkov, taks in drugih davščin, zbranih na območju krajevne 
skupnosti, ki jih občina odstopi krajevni skupnosti za uresničevanje njenih 
nalog v skladu s plani in programi razvoja krajevne skupnosti in občine, 

— z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna občine, 
— s prostovoljno združenimi sredstvi družbenopolitičnih in drugih druž- 

benih organizacij ter društev v krajevni skupnosti, 
— in z drugimi sredstvi. 

5. Sredstva družbenopolitičnih organizacij 
in drugih družbenih organizacij 

75. člen 

Družbenopolitične organizacije in druge z zakonom določene družbene or- 
ganizacije lahko pridobivajo sredstva oziroma določene pravice na sredstvih 
ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev in raz- 
polagajo z njimi v skladu s svojim statutom in zakonom. Te organizacije lahko 
pod pogoji, ki jih določa zakon, organizirajo gospodarsko in drugo dejavnost 
v skladu s svojimi cilji in so za uresničevanje teh ciljev lahko udeležene pri 
dohodku, doseženem s tako dejavnostjo. 

6. Družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov 

76. člen 

Kmetu in članu njegovega gospodarstva, ki se ukvarja s kmetovanjem in 
dela s sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, je zajamčena pravica, 
da uresničuje z ustavo določen samoupravni položaj v socialističnih družbeno- 
ekonomskih odnosih, razpolaga z rezultati svojega dela, zadovoljuje svoje osebne 
in družbene potrebe in si s svojim prispevkom po načelih vzajemnosti in soli- 
darnosti zagotavlja socialno varnost. 

Na podlagi osebnega dela imajo kmetje v načelu enak položaj in v osnovi 
enake pravice kot delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi. Ustrezne 
pravice in obveznosti imajo kmetje tudi glede združevanja dela in sredstev 
ter v tržni menjavi in kreditnih razmerjih. 

77. čletn 

Kmetje lahko združujejo svoje delo in delovna sredstva v kmetijskih za- 
drugah, skupnostih na podlagi pogodbe in v drugih oblikah združevanja kmetov 
ah pa jih lahko združujejo z organizacijami združenega dela. 

Kmetijska zadruga ima v načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti organizacije združenega dela. 

Kmetijske zadruge in obrate za kooperacijo v sestavi organizacij združe- 
nega dela, v katerih kmetje združujejo svoje delo in delovna sredstva z delom 
delavcev in z družbenimi sredstvi, upravljajo kmetje enakopravno skupaj z 
delavci na podlagi vloženih sredstev in dela. 

Kmetje lahko obdržijo lastninsko pravico na sredstvih, ki jih združijo 
v kmetijski zadrugi, ali si izgovorijo pravico do vrnitve vrednosti teh sredstev 
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in druge pravice iz njihove združitve v skladu s pogodbo o tej združitvi in s 
statutom zadruge. 

Iz dohodka, ki ga kmetijska zadruga doseže s poslovanjem, gre kmetom, 
ki so v zadrugi združili svoje delo in sredstva, del v sorazmerju s tem,, kolikor 
so k dohodku prispevali s svojim delom in združitvijo sredstev oziroma sode- 
lovanjem z njo. Presežni del dohodka vloži kmetijska zadruga kot družbeno 
lastnino v svoje sklade in ga uporablja za razširjanje in pospeševanje svoje 
dejavnosti. 

78. člen 

Če so družbena sredstva, ustvarjena z delom kmetov v kmetijski zadrugi, 
njeni temeljni organizaciji združenega dela ali v drugih oblikah združevanja 
kmetov in delavcev, dajo v promet, se namen uporabe vrednosti teh sredstev 
določa s soglasjem kmetov. 

Na podlagi svojih in družbenih sredstev, ustvarjenih z delom kmetov, 
dajejo kmetje soglasje tudi v primerih, kadar se odloča o spremembah statuta 
ah predmeta poslovanja enote zadruge oziroma njene temeljne organizacije 
združenega dela. 

79. člen 

S tem, da kmetje svobodno in enakopravno združujejo svoje delo in delovna 
sredstva z delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi, razširjajo materi- 
alno osnovo svojega dela in uporabljajo dosežke splošnega materialnega in 
družbenega razvoja in na tej podlagi popolneje zadovoljujejo svoje osebne in 
družbene potrebe ter razvijajo svoje delovne in druge sposobnosti. 

Kmetje, ki so svoje delo in delovna sredstva neposredno ah po kmetijski 
zadrugi aH kakšni drugi obliki združevanja kmetov združili z organizacijo zdru- 
ženega dela in z njo trajno sodelujejo, upravljajo v skladu s samoupravnim 
sporazumom enakopravno z delavci te organizacije skupne zadeve, skupno odlo- 
čajo o skupaj doseženem dohodku in so udeleženi pri njegovi delitvi v soraz- 
merju s tem, kolikor so k njemu prispevali. 

80. člen 

Gospodarjenje z gozdovi, ki so družbena lastnina, in z gozdovi, na katerih je 
lastninska pravica, je skupno. 

Združenim kmetom — lastnikom gozdov — je pri skupnem gospodarjenju 
z gozdovi zajamčeno sodelovanje pri upravljanju ter v okviru tega gospodar- 
jenja in skupnih gozdnogospodarskih načrtov v skladu z zakonom samostojno 
odločajo o zadevah gospodarjenja z njihovimi gozdovi in o ustvarjenem dohodku 
na podlagi njihovega dela in njihovih vloženih sredstev. 

7. Samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov 

81. člen 

Zajamčena je svoboda samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki 
so lastnina občanov, ki opravljajo kmeitijsko, obrtno*, gostinsko ali turistično 
dejavnost in z zakonom določeno drugo gospodarsko in negospodarsko dejavnost, 
če opravljanje dejavnosti z osebnim delom ustreza načinu, materialni osnovi 
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in možnostim osebnega dela in če ni v nasprotju z načelom pridobivanja dohod- 
ka po delu in z drugimi temelji socialistične družbene ureditve. 

Zakon ureja pogoje za opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom 
z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in lastninske pravice na delovnih 
sredstvih in poslovnih prostorih, ki se uporabljajo za oporavljanje dejavnosti 
s samostojnim, osebnim delom. 

Z zakonom se lahko prepove ah omeji opravljanje določenih dejavnosti 
s samostojnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, če to zahteva skrb za 
zdravje in življenje ljudi, varstvo s to ustavo določene družbene ureditve ali 
drug družbeni interes. 

82. člen 

Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, lahko ustanovijo zadrugo in v njej po načelih 
enakopravnosti združujejo svoje delo in delovna sredstva in skupaj razpola- 
gajo z dohodkom, ki ga doseže zadruga. 

Zadruga, ki jo ustanovijo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, ima položaji, pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kmetijske zadruge, njeni člani pa imajo položaji, pravice, 
obveznosti in odgovornosti kot člani kmetijske zadruge. 

83. člen 

Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s 
sredstvi, ki so lastnina občanov, lahko v skladu s pogodbo in zakonom združu- 
jejo svoje delo in delovna sredstva z organizacijami združenega dela v različnih 
oblikah kooperacije in v drugih oblikah poslovnega sodelovanja, V okviru tega 
sodelovanja ti delovni ljudje soupravljajo skupne zadeve, skupno odločajo o 
skupaj doseženem dohodku in so udeleženi pri njegovi delitvi v sorazmerju 
s tem, kolikor so k njemu prispevali. 

84. člen 

Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, lahko na samoupravni podlagi združi svoje delo 
in delovna sredstva z delom drugih v okviru pogodbene organizacije združenega 
dela. 

Delovni človek, ki je v pogodbeni organizaciji združenega dela združil svoje 
delo in sredstva z delom drugih, ima pravico, da kot poslovodja vodi poslovanje 
pogodbene organizacije in da skupaj z delavci odloča o njenem delu in razvoju. 

Poslovodji in delavcem v pogodbeni organizaciji združenega dela gredo na 
podlagi njihovega dela sredstva za osebne in skupne potrebe, poslovodji pa na 
podlagi sredstev, ki jih je združil, tudi del dohodka v skladu z načeli, ki veljajo 
za združevanje dela in družbenih sredstev v organizacijah združenega dela. 

Del dohodka, doseženega v pogodbeni organizaciji združenega dela, ki 
preostane po izločitvi sredstev za osebne dohodke in skupne potrebe poslovodje 
in delavcev in dela dohodka za poslovodjo iz naslova sredstev, ki jih je združil, 
je družbena lastnina. Delavci upravljajo na podlagi svojega dela skupaj s poslo- 
vodjo ta del dohodka kot družbena sredstva. 

Pogoje in način ustanovitve in poslovanja pogodbene organizacije združe- 
nega dela, njene pravice, obveznosti in odgovornosti ureja zakon, medsebojne 
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pravice, obveznosti in odgovornosti poslovodje in delavcev pa pogodba v skladu 
z zakonom. Pogodba ureja tudi način in pogoje združevanja sredstev ter način 
in pogoje umika oziroma izplačila sredstev, ki jih je poslovodja vložil v pogod- 
beno organizacijo. 

Poslovodja pogodbene organizacije združenega dela obdrži lastninsko pra- 
vico na sredstvih, ki jih je združil v tej organizaciji. Z umikom oziroma -izpla- 
čilom teh sredstev pa mu prenehajo pravice, ki jih je imel kot poslovodja v 
pogodbeni organizaciji. 

85. člen 

Zakon določa, v katerih dejavnostih in pod katerimi pogoji sme delovni 
človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so last- 
nina občanov, v skladu z naravo teh dejavnosti in družbenimi potrebami izje- 
moma in v omejenem obsegu uporabljati dopolnilno delo drugih, ki jih zaposli, 
ne da bi ustanovil pogodbeno organizacijo združenega diela. 

Pogodbo o zaposlitvi sklenejo delovni človek in pri njem zaposleni delavci 
v skladu s kolektivno' pogodbo, ki jo skleneta sindikalna organizacija in ustrezna 
gospodarska zbornica oziroma drugo združenje, v katerem so zastopani delovni 
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so 
lastnina občanov. S kolektivno pogodbo so tem delavcem, ustrezno pravicam 
delavcev v združenem delu, zagotovljene pravica do sredstev za osebne in skup- 
ne potrebe in druge pravice, ki jim zagotavljajo materialno ki socialno varnost. 

Zakon lahko določi, da postane del dohodka, ki je rezultat presežnega dela 
delavcev, zaposlenih pri delovnem človeku, ki samostojno opravlja dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, družbena lastnina in se 
uporablja za razvoj. 

8. Družbeno planiranje 

86. člen 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovni 
ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, v katerih upravljajo zadeve in sred- 
stva družbene reprodukcije, imajo pravico in dolžnost, da opirajoč se na znan- 
stvena spoznanja in na njih temelječe razvojne možnosti in upoštevajoč eko- 
nomske zakonitosti, samostojno sprejemajo plane in programe za delo in razvoj 
svojih organizacij in skupnosti,, da te plane in programe usklajujejo med seboj 
in z družbenimim plani družbenopolitičnih skupnosti ter na tej podlagi zagotav- 
ljajo usklajevanje odnosov v celotni družbeni reprodukcija in usmerjanje celot- 
nega materialnega in družbenega razvoja v skladu s skupnimi na samoupravnih 
temeljih določenimi interesi in cilji. 

87. člen 

Plani in programi za delo in razvoj temeljnih organizaciji združenega dela 
in organizacij združenega dela, v katerih sestavi so, se sprejemajo in uresniču- 
jejo v odnosih sodelovanja in medsebojne odvisnosti, ki izvirajo iz združevanja 
dela in sredstev v teh organizacijah, v skladu s samoupravnim sporazumom; 
pri tem mora biti delavcem zagotovljena pravica, da v temeljnih organizacijah 
združenega dela odločajo o teh planih in programih. 
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Temeljne in druge organizacije združenega dela, združene v samoupravne 
interesne skupnosti ali druge samoupravne organizacije in skupnosti:, spreje- 
majo in uresničujejo svoje plane in programe za delo in razvoj, v skladu s 
skupnimi interesi in cilji oziroma v skladu s skupnimi plani in programi, ki jih 
sporazumno določijo v okviru teh samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti usklajujejo svoje plane in programe za 
delo in razvoj tudi s plani in programi drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, s katerimi imajo določene skupne interese in cilje, ki izvirajo iz 
njihovega sodelovanja in medsebojne odvisnosti v družbeni reprodukciji in jih 
določajo s samoupravnim sporazumom. 

Medsebojne obveznosti, ki so jih temeljne in druge organizacije združenega 
dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti sporazumno določile za 
uresničevanje skupnega plana, se v času, za katerega je plan določen, ne morejo 
enostransko razdirati oziroma spreminjati. 

88. člen 

Na podlagi dogovorov o skupnih interesih in ciljih gospodarskega in druž- 
benega razvoja v občini, mestni in regionalni skupnosti, avtonomni pokrajini, 
republiki in federaciji ter na podlagi planov in programov za delo in razvoj 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, kot tudi na podlagi skupaj ocenjenih mož- 
nosti in pogojev za razvoj sprejemajo družbenopolitične skupnosti svoje druž- 
bene plane. 

Družbeni plani družbenopolitičnih skupnosti določajo skupno razvojno poli- 
tiko, smernice in okvire za ukrepe ekonomske politike ter za upravne in orga- 
nizacijske ukrepe, s katerimi se zagotavljajo možnosti za njihovo uresničevanje. 

89. člen 

V planih za delo in razvoj organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti 
se smejo predvideti investicije ali drugi cilji in naloge oziroma se jih smejo te 
organizacije in skupnosti lotiti samo, če so na način, ki ga določa zakon, zago- 
tovljeni materialni in drugi potrebni pogoji za njihovo uresničitev. 

Izvrševanje posebnih nalog za uresničevanje ciljev, ki so določeni v druž- 
benih planih, se sme naložiti določeni organizaciji združenega dela ali drugi 
samoupravni organizaciji in skupnosti kot obveznost samo z njenim soglasjem. 
Ce pa naj bo izvrševanje takih nalog skupna obveznost več organizacij ali 
skupnosti ali tudii obveznost organov družbenopohtičnih skupnosti, določijo te 
organizacije, skupnosti ali organi sporazumno vzajemne pravice in obveznosti 
ter svojo skupno in posamično odgovornost za izpolnjevanje take obveznosti. 

Ce je v družbenem planu na podlagi skupaj' ugotovljenih interesov in 
zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna 
za družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med organizacijami združenega dela 
ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče zago- 
toviti sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, se sme z 
zakonom v skladu s to ustavo naložiti obvezna združitev sredstev v ta namen 
in se smejo določiti drugi ukrepi za izvršitev teh nalog. 
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90. člen 

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, iz katerih izhajajo obveznosti za pro- 
račune in sklade družbenopolitičnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti, če ni 
prej organ, ki sprejema ustrezni predpis oziroma akt, ugotovil, da so zanje 
zagotovljena sredstva. 

91. člen 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovni ljudje v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter njihovi organi so odgovorni za ures- 
ničevanje planov za delo in razvoj svojih organizacij in skupnosti ter splošnih 
ciljev in nalog, določenih v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti in 
so dolžni v ta namen ukreniti in storiti, kar je potrebno. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti so odgovorni, da s predpisi in ukrepi, 
ki jih izdajajo za uresničevanje družbenih planov, zagotovijo splošne možnosti 
za kar najbolj skladen in stabilen razvoj ter da z njimi kar naj popolneje uskla- 
dijo posebne interese in samostojno delovanje organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti s skupnimi interesi in razvojnimi 
cilji, določenimi z družbenimi plani. 

9. Družbeni sistem informiranja, družbeno knjigovodstvo, 
evidenca in statistika 

92. člen 

Z družbenim sistemom informiranja se zagotavlja usklađeno evidentiranje, 
zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov in dejstev, ki so pomembna za 
spremljanje, planiranje in usmerjanje družbenega razvoja, ter dostopnost in- 
formacij o teh podatkih in dejstvih. 

Dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja so posebnega 
družbenega pomena. 

93. člen 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovni ljudje v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter organi teh organizacij in skupnosti, 
kot tudi organi družbenopolitičnih skupnosti, so dolžni organizirati knjigovod- 
stvo in evidenco o dejstvih, ki so pomembna za delo in odločanje v teh organi- 
zacijah in skupnostih. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti ter družbenopolitične skupnosti so dolžne dajati organizacijam za družbeno 
knjigovodstvo, evidenco in statistiko podatke, ki so pomembni za usklajevanje 
odnosov v družbeni reprodukciji, za usmerjanje razvoja in uresničevanje pravic 
delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih, da bi bili obve- 
ščeni o pojavih in odnosih, ki so skupnega oziroma splošnega pomena. 

94. člen 

Evidenco in informacijsko-analitične zadeve o razpolaganju z družbenimi 
sredstvi in nadzorstvo nad pravilnostjo podatkov o razpolaganju s temi sredstvi, 
nadzorstvo nad zakonitostjo razpolaganja z družbenimi sredstvi in nadzorstvo 
nad izpolnjevanjem obveznosti organizacij združenega dela in drugih samo- 
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upravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti ter druge 
zadeve družbenega knjigovodstva, ki jih določa zakon, opravlja služba družbe- 
nega knjigovodstva. Ta služba opravlja tudi plačilni promet v državi. 

Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja organizacijam, združenega dela 
in drugim družbenim pravnim osebam podatke, na podlagi katerih imajo delovni 
ljudje in organi samoupravne delavske kontrole vpogled v materialno stanje in 
finančno in materialno poslovanje svojih in drugih organizacij1 in skupnosti. 

Pri svojem delu je služba družbenega knjigovodstva samostojna. 
Služba družbenega knjigovodstva dela po zakonu in drugih predpisih in je 

v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna za njihovo upora,bo. 
Plačilni promet v republiki opravlja služba družbenega knjigovodstva v 

skladu z zveznim zakonom. 
Z zakonom se lahko naložijo službi družbenega knjigovodstva tudi druge 

naloge, ki jih glede na svojo organizacijo in usposobljenost lahko opravi. 

10. Lastninskopravna razmerja 

95. člen 

Občanom je zajamčena lastninska pravica na predmetih, ki so namenjeni 
za osebno porabo ah za njihove kulturne in druge osebne potrebe. 

Občani imajo lahko lastninsko pravico na stanovanjskih hišah in stanova- 
njih za osebne in družinske potrebe. Stanovanjske hiše in stanovanja ter drugi 
za osebne potrebe namenjeni predmeti, na katerih ima kdo lastninsko pravico, 
se smejo uporabljati za pridobivanje dohodka samo na način in pod pogoji, ki 
jih določa zakon. 

96. člen 

Zakon določa meje in pogoje, pod katerimi imajo lahko društva in druge 
civilne pravne osebe lastninsko pravico na nepremičninah in drugih stvareh, 
ki so namenjene za uresničevanje skupnih interesov njihovih članov ter ciljev, 
zaradi katerih so bile ustanovljene, kot tudi pogoje, pod katerimi lahko z njimi 
razpolagajo. 

97. člen 

Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem obdelovalnem 
zemljišču, ki meri največ deset hektarov na kmečko gospodarstvo. 

Zakon lahko določi, da sme kmetijsko obdelovalno zemljišče, na katerem 
imajo kmetje lastninsko pravico, v hribovskih in planinskih krajih meriti več 
kot deset hektarov na kmečko gospodarstvo'. 

Zakon določa, v katerih mejah in pod katerimi pogoji imajo lahko kmetje 
lastninsko pravico na drugem zemljišču ter v katerih mejah in pod katerimi 
pogoji imajo lahko drugi občani lastninsko pravico na kmetijskem in drugem 
zemljišču. 

Z zakonom se urejajo razmerja, ki nastanejo pri izkoriščanju zemljišč na 
podlagi, zakupa ali kooperacije. 

Pogoje in meje, v katerih je mogoče pridobivati lastninsko pravico na 
gozdovih in gozdnem zemljišču, določa zakon. 
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98. člen 

Na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter na drugih območ- 
jih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, ki jih v 
skladu s pogoji in po postopku, kot to določa zakon, določi občina, ne more 
imeti nihče lastninske pravice. 

Pogoje, način in čas prenehanja lastninske pravice na zemljišču, na katerem 
je pred izdajo občinskega odloka imel kdo lastninsko pravico, ter odškodnino 
za to zemljišče ureja zakon. Način in pogoje za uporabo takega zemljišča določa 
občina na podlagi zakona. 

99. člen 

Nepremičnine, na katerih ima kdo lastninsko pravico, je mogoče proti pra- 
vični odškodnini razlastiti ali to pravico omejiti, če to zahteva na podlagi zakona 
ugotovljen splošni interes. 

Zakon določa osnove in merila za pravično odškodnino. Z določitvijo teh 
osnov in meril ter z njihovo uporabo se ne smejo, bistveno poslabšati pogoji 
za življenje in delo, ki jih je imel na podlagi uporabe nepremičnine lastnik, čigar 
nepremičnina se razlasča. 

Pravična odškodnina ne obsega povečane vrednosti nepremičnine, ki je 
neposredno ali posredno posledica vlaganja družbenih sredstev. 

100. člen 

Lastninsko pravico uresničujejo občani in civilne pravne osebe v skladu 
z naravo in namenom nepremičnin ter drugih stvari v njihovi lasti in v skladu 
z družbenim interesom, ki ga dtoloča zakon. 

Pogoje za promet z zemljišča in drugimi nepremičninami, na katerih ima 
kdo lastninsko pravico, ureja zakon. 

101. člen 

Lastninska pravica na stvareh, ki so posebnega kulturnega pomena, se sme 
na podlagi zakona omejiti, če to zahteva splošni interes. 

11. Dobrine splošnega pomena 

102. člen 

Zemljišča, gozdovi, vode, vodotoki, morje in morska obala, rude in druga 
naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter nepremičnine in druge stvari 
posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena so kot dobrine splošnega pome- 
na pod posebnim varstvom in se uporabljajo pod pogoji in na način, kot to 
določa zakon. 

103. člen 

Vsako zemljišče, gozd, vodo in vodotok, morje in morsko obalo, rude in 
druga naravna bogastva je treba izkoriščati v skladu s splošnimi v zakonu do- 
ločenimi pogoji, s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi 
splošni interesi. 

Za smotrno izkoriščanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje drugih splošnih 
interesov na teh zemljiščih se v skladu z zakonom lahko ustanovijo kmetijsko- 
zemljišfce skupnosti. 



Priloge 899 

12. Varstvo in izboljševanje človekovega okolja 

104. člen 

Delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, družbenopolitične 
skupnosti, krajevne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
imajo pravico in dolžnost zagotavljati pogoje za ohranitev in razvoj naravnih 
in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, z namenom, da zagotovijo 
pogoje za delo, stanovanje, počitek, kulturo in rekreacijo-, kakor tudi da prepre- 
čujejo zdravju škodljive posledice, ki nastanejo v proizvodnji, porabi in prometu. 

Družbenopolitične skupnosti določajo! s prostorskimi plani politiko urbani- 
zacije, prostorskega urejanja in varstva človekovega okolja. 

Posamezna krajinska območja in predmeti narave, značilnosti slovenske 
obale, rastlinski in živalski svet, območja, ki so namenjena za rekreacijo, morje 
in morska obala, reke, potoki, jezera in njihova obrežja, studenci in talna voda 
ter zrak so pod posebnim družbenim varstvom. 

13. Zagotavljanje enotnega jugoslovanskega trga 

105. člen 

Delovni ljudje, narodi in narodnosti Socialistične republike Slovenije ures- 
ničujejo svoje ekonomske interese na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Pri uresničevanju enotnega jugoslovanskega trga se v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji kot delu tega trga zagotavlja: 

— vsem organizacijam združenega dela in njihovim združenjem ter de- 
lovnim ljudem enakopravni pogoji za opravljanje njihovih dejavnosti, za 
ustvarjanje dohodka ter za njihovo ustanavljanje in združevanje; 

— svobodno gibanje in združevanje dela in sredstev reprodukcije ter 
svobodna menjava blaga in storitev, znanstvenih dosežkov in strokovnih iz- 
kušenj ; 

— svobodno nastopanje na trgu, samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje o pospeševanju proizvodnje in prometa in o integriranju 
družbenega dela; 

— svobodno zaposlovanje občanov pod enakimi pogoji, ki veljajo v kraju 
zaposlitve, in priznanje pravic iz dela, ki vplivajo na uresničevanje pravic iz 
socialnega zavarovanja, in drugih podobnih pravic ne glede na to, kje v So- 
cialistični federativni republiki Jugoslaviji so bile pridobljene. 

106. člen 

Socialistična republika Slovenije skupaj z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama prek organov federacije določa naslednje temelje enot- 
nega trga: 

— enoten1 denar, enoten monetarni iln devizni sistem,, enotne temelje 
kreditnega sistema, skupno monetarno in devizno politiko in skupne temelje 
kreditne politike; 

— enoten sistem in skupno politiko ekonomskih odnosov s tujino-; enoten 
carinski sistem in skupno carinsko politiko; 

— način in obliko kompenzacije; 
57* 
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— usmerjanje gospodarskega in družbenega razvoja in usklajevanje raz- 
merij na trgu z družbenim planiranjem na samoupravni podlagi. 

Pravice, dolžnosti in obveznosti občanov, ki opravljajo dejavnosti v tujini 
ali so tam zaposleni, določa zakon1. 

Z medsebojnimi dogovori z drugimi republikami in avtonomnima pokra- 
jinama Socialistična republika Slovenija usklajuje temelje davčne politike in 
davčni sistem, kadar je to nujno za zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugo- 
slovanskega trga. 

Zakon lahko predpiše pogoje, pod katerimi se v notranjem prometu menja- 
vajo blago iri storitve. 

107. člen 

Kadar organ družbenopolitične skupnosti z akti, s katerimi se določa 
ali izvaja skupna ekonomska politika, določi pogoje poslovanja, ki trajneje in 
v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacij združenega dela in onemo- 
gočajo normalno reprodukcijo, je hkrati dolžan določiti in zagotoviti ustrezno 
nadomestilo. 

108. člen 

Narodna banka Slovenije uresničuje kot ustanova enotnega monetarnega 
sistema z Narodno banko Jugoslavije, narodnimi bankami drugih republik 
in avtonomnih pokrajin skupno emisijsko politiko, sodeluje z njimi pri dolo- 
čanju kreditno^monetarne politike ter je skupaj z njimi v okviru svojih pravic 
in dolžnosti odgovorna za stabilnost valute, splošno plačilno likvidnost in za 
uresničevanje skupno določene monetarne politike. 

Narodna banka Slovenije v okviru skupne emisijske politike sprejema tudi 
druge ukrepe, s katerimi se uresničuje kreditna politika, ki jo s svojimi 
aktd določa Skupščina Socialistične republike Slovenije. S temi ukrepi se ne 
sme nikogar spraviti v neenakopraven položaj glede opravljanja dejavnosti in 
pridobivanja dohodka. 

Narodna banka Slovenije je za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka 
odgovorna Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Narodna banka Slovenije sprejema v depozit proračunska sredstva druž- 
benopolitičnih skupnosti in lahko v imenu in za račun družbenopolitičnih skup- 
nosti opravlja tudi druge bančne zadeve, določene z zakonom. 

Narodna banka Slovenije v skladu z zakonom izvršuje določena finančno^ 
tehnična opravila za družbenopolitične skupnosti. 

Narodna banka Slovenije ne more opravljati drugih dejavnosti poslovnih 
bank niti imeti statusa teh bank. 

Narodno banko Slovenije upravljata guverner narodne banke in svet na- 
rodne banke. 

14. Sredstva za skupne in splošne družbene potrošnje 

109. člen 

Za zadovoljitev splošnih in družbenih potreb, ki se financirajo iz prora- 
čunov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo delavci iz dohodka temeljne orga- 
nizacije združenega dela in iz svojih osebnih dohodkov, občani pa iz svojih 
osebnih dohodkov, drugih dohodkov ter premoženja davke, takse in druge 
davščine. 
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Sistem, vire in vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon. 
Delovni ljudje, občani in temeljne organizacije združenega dela prispevajo 

za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb po načelu, da sorazmerno več 
prispeva tisti, ki dosega večji dohodek. 

Družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in 
drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek, ter z njimi samo- 
stojno razpolagajo. 

110. člen 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja v So- 
cialistični republiki Sloveniji usklajujejo delovni ljudje v republiki, občinah 
in samoupravnih interesnih skupnostih obveznosti temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, delovnih ljudi in občanov in v družbenopolitični skupnosti se- 
stavljajo splošno bilanco sredstev, iz katere so razvidne te obveznosti do vseh 
oblik splošne in skupne porabe. 

111. člen 

Davki in prispevki, ki se plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela, se plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, 
na katere območju temeljna organizacija trajno opravlja dejavnost, oziroma 
po sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki temeljni organi- 
zaciji združenega dela ali delavcem te organizacije zagotavlja zadovoljevanje 
potreb in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo prispevki 
samoupravni interesni skupnosti. 

Sredstva, ki se iz dohodkov bank razporejajo med temeljne organizacije 
združenega dela, in druge družbene pravne osebe, se obdavčijo kot dohodki 
teh oseb po predpisih družbenopolitične skupnosti, ki se ji plačuje davek iz 
dohodka teh oseb, in v njeno korist. 

Davki in prispevki, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov oziroma drugih 
dohodkov delavcev in občanov, izvzemši davek od premoženja in od, dohodkov 
iz premoženja, se plačujejo v sklade z zveznim zakonom po predpisih in v 
korist družbenopolitične skupnosti, na katere območju delavec ah občan živi, 
oziroma po sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki delavcu 
in občanu ali članom njunih družin zagotavlja zadovoljevanje potreb in inte- 
resov oziroma uporabo storitev, za katere se ti prispevki plačujejo. 

112. člen 

Ce je to neogibno potrebno zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih 
ciljev družbenega plana ah sprejete gospodarske politike, če to terjajo interesi 
ljudske obrambe ali posebni interesi na področju dejavnosti oziroma zadev 
posebnega družbenega pomena v okviru pravic in dolžnosti republike, lahko 
zakon določi meje, v katerih smejo občine in samoupravne .interesne skup- 
nosti določati stopnje davkov, prispevkov in drugih obveznosti, začasno omeji 
trošenje določenih družbenih sredstev ah naloži obveznost, da ustvarjajo re- 
zervna družbena sredstva, in predpiše način razpolaganja s presežnimi prora- 
čunskimi dohodki družbenopolitičnih skupnosti ter s presežnimi dohodki samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki izvirajo iz zakonskih obveznosti. 
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II. poglavje 

Temelji družbenopolitičnega sistema 

1. Položaj delovnih ljudi v družbenopolitičnem sistemu 

113. člen 

Delavski razred in vsi delovni ljudje so nosilci oblasti in upravljanja drugih 
družbenih zadev. 

Delavski razred in vsi delovni ljudje uresničujejo oblast in upravljajo 
druge družbene zadeve organizirani v organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter v razredne in druge družbeno- 
politične in družbene organizacije. 

114. člen 

Delovni ljudje uresničujejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve 
z odločanjem na zborih, z referendumom in z drugimi oblikami osebnega iz- 
javljanja v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnosti in v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, po delegatih v organih upravljanja teh organizacij in skup- 
nosti, s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem, po dele- 
gacijah in delegatih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kot tudi z 
usmerjanjem in nadzorstvom dela organov, odgovornih skupščinam. 

115. člen 

Delovni ljudje se organizirajo na samoupravni podlagi v organizacije zdru- 
ženega dela, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in v druge 
samoupravne organizacije in skupnosti in določajo, katere skupne interese, 
pravice in dolžnosti v njih uresničujejo. 

Z ustavo in statutom družbenopolitične skupnosti se določajo skupni inte- 
resi in funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev, ki jih delovni 
ljudje narodi in narodnosti uresničujejo v družbenopolitičnih skupnostih. 

116. člen 

Upravljanje v organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, samo- 
upravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, njihova organiziranost ter obveščanje morajo biti urejeni tako, 
da delovni ljudje v vsakem delu delovnega procesa in v vsakem delu organi- 
zacije oziroma skupnosti odločajo o vprašanjih svojega dela in o drugih inte- 
resih, uresničujejo svoje samoupravne pravice in skupne interese in nadzo- 
rujejo izvrševanje odločitev in delov vseh organov in služb teh organizacij in 
skupnosti. 

117. člen 

Funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev v družbenopolitič- 
nih skupnostih opravljajo skupščine in njim odgovorni organi. 

Sodno funkcijo opravljajo redna sodišča kot organi državne oblasti in samo- 
upravna sodišča. 
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Varstvo ustavnosti je v mejah, ki jih določa ta ustava, poverjeno Ustav- 
nemu sodišču Socialistične republike Slovenije. 

118. člen 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovorni organi opravljajo 
svoje funkcije na podlagi in v okviru ustave oziroma statuta in zakona. 

Državni organi imajo do organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti samo pravice, določene na podlagi ustave. 

119. člen 

Nihče ne more opravljati samoupravnih, javnih in drugih družbenih funk- 
ciji in ne izvrševati javnih pooblastil, če mu jih niso1 v skladu z ustavo oziroma 
statutom in zakonom poverili delovni ljudje ali skupščina družbenopolitične 
skupnosti. 

120. člen 

Vsi organi in organizacije in drugi nosilci samoupravnih, javnih ah drugih 
družbenih funkcij opravljajo svojo funkcijo na podlagi in^v okviru ustave, 
zakona oziroma statuta in danih pooblastil in so za njeno izvrševanje odgovorni. 

Vsi nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij so pri oprav- 
ljanju svojih funkcij pod družbenim nadzorstvom. 

Vsak izvoljeni ali imenovani nosilec samoupravne, javne ah druge družbene 
funkcije je osebno odgovoren za njeno opravljanje in je lahko odpoklican ali 
razrešen; ima pa tudi -pravico odstopiti in odstop obrazložiti. 

Zakon in samoupravni akti določajo vrste in pogoje odgovornosti nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, kakor tudi način in po- 
stopek za uresničevanje njihove odgovornosti. 

121. člen 

Delavec, izvoljen oziroma imenovan za samoupravno, javno ali drugo 
družbeno funkcijo, katere opravljanje zahteva, da začasno preneha delati v 
organizaciji združenega dela ah delovni skupnosti, ima pravico, da se po 
prenehanju funkcije, ki jo je opravljal, vrne na delo v isto organizacijo zdru- 
ženega dela oziroma delovno skupnost na svoje prejšnje delovno mesto ah na 
drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. 

122. člen 

Delo državnih organov in organov upravljanja organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter organov družbenopoli- 
tičnih organizacij, drugih družbenih organizacij in društev je javno. 

Način zagotavljanja javnosti se ureja z zakonom in s samoupravnimi akti. 
Zakon in samoupravni akti določajo zadeve in podatke, ki pomenijo tajnost, 

ali se ne smejo objavljati. 
Načelo javnosti se ne sme uresničevati v nasprotju z interesi varnosti in 

obrambe države in z drugimi družbenimi interesi, ki jih določa zakon. 
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2. Samoupravljanje v organizacijah združenega dela 

123. člen 

Samoupravljanje v temeljni organizaciji in drugih organizacijah združe- 
nega dela uresničuje delavec enakopravno in v vzajemni odgovornosti z drugimi 
delavci v organizaciji z odločanjem na zborih delavcev, z referendumom in 
drugimi oblikami osebnega izjavljanja, po delegatih v delavskih svetih, ki jih 
skupaj z drugimi delavci v organizaciji voli in odpokliče, in z nadzorstvom nad 
delom organov in služb teh organizacij. 

Delavec ima pravico, da je redno obveščen o poslovanju organizacije in 
njenem materialno-finančnem stanju, o ustvarjanju in delitvi dohodka in upo- 
rabi sredstev v njej ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna za odločanje 
in nadzorstvo v organizaciji, da bi mogel uresničevati svoje samoupravne 
pravice. 

124. člen 

Temeljna organizacija in druge organizacije združenega dela imajo de- 
lavski svet kot organ, ki upravlja delo in poslovanje organizacije, oziroma 
njemu po položaju in funkciji ustrezen organ upravljanja. 

Temeljna organizacija združenega dela z manjšim številom delavcev nima 
delavskega sveta. 

Določene izvršilne funkcije v temeljni organizaciji in v drugih organizacijah 
združenega dela se lahko poverijo izvršilnim organom delavskega sveta. 

Organizacije združenega dela, ki združijo delo in sredstva, pa ne organi- 
zirajo posebne organizacije, imajo lahko skupen organ za opravljanje zadev 
skupnega pomena. 

125. člen 

Delavski svet, ki upravlja delo in poslovanje organizacije združenega dela, 
določa pri opravljanju te funkcije predlog statuta in sprejema druge splošne 
akte, določa poslovno politiko ter sprejema plan in program za delo in razvoj, 
voli, imenuje in razrešuje izvršilni in poslovodni organ oziroma člane teh or- 
ganov, skrbi za obveščanje delavcev in opravlja druge zadeve, ki jih določajo 
samoupravni sporazum, statut in drugi samoupravni akti organizacije:. 

Delavski svet delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela sprejema sklepe, ki se nanašajo na uresničevanje neodtujljivih pravic 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, v soglasju z vsako od teh 
organizacij, tako kot določa samoupravni sporazum o združitvi. 

126. člen 

Delavski svet temeljne organizacije združenega dela sestavljajo delegati 
delavcev iz vseh delov delovnega procesa v tej organizaciji. 

Sestava delavskega sveta, temeljne organizacije združenega dela mora 
ustrezati socialni strukturi njene delovne skupnosti. 

Delavski svet delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela sestavljajo delegati delavcev temeljnih organizacij združenega dela, nepo- 
sredno izvoljeni na način in po postopku, ki ju določa samoupravni sporazum 
o združitvi. V delavskem svetu delovne organizacije mora biti zastopana vsaka 
njena temeljna organizacija združenega dela. 
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Delegati delajo po smernicah delavcev oziroma delavskega sveta temeljne 
organizacije združenega dela, ki jih je izvolila, in so jim za svoje delo , od- 
govorni. 

V statutu temeljne in druge organizacije združenega dela in v samouprav- 
nem sporazumu o združitvi so določene pravice in obveznosti delegatov in 
njihova odgovornost delavcem oziroma organom upravljanja teh organizacij. 

127. člen 

Način izvolitve ter pogoje in način odpoklica oziroma razrešitve delav- 
skega sveta in izvršilnega organa v organizaciji združenega dela določata samo- 
upravni sporazum o združitvi ali statut organizacije in zakon. 

Člani delavskega srveta oziroma člani izvršilnega organa ne morejo biti. 
izvoljeni več kot za dve leti. 

Nihče ne more biti več kakor dvakrat zaporedoma izvoljen v isti de- 
lavski svet oziroma izvršilni organ. 

V delavski svet ne more biti izvoljen delavec, ki je kot individalni poslo- 
vodni organ ali kot član kolegijskega poslovodnega organa njemu odgovoren, 
in tudi ne delavec, ki samostojno opravlja druge s statutom in z zakonom 
določene vodilne funkcije. 

128. člen 

Vsaka organizacija združenega dela ima poslovodni organ, ki vodi njeno 
poslovanje, organizira in usklajuje delovni proces v njej ter izvršuje sklepe 
delavskega sveta in njegovega izvršilnega organa. 

Organizacijo združenega dela zastopa in predstavlja njen individualni 
poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovodnega organa, če 
statut ali drug samoupravni akt organizacije ne določa drugače. 

Poslovodni organ je pri delu samostojen in odgovoren delavcem in delav- 
skemu svetu organizacije združenega dela. 

Individualni poslovodni organ oziroma pjredsednik {kolegijskega poslo- 
vodnega organa je za zakonitost dela in za izpolnjevanje z zakonom pred- 
pisanih obveznosti organizacije združenega dela odgovoren tudi družbeni skup- 
nosti. Individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslo- 
vodnega organa ima pravico in dolžnost v skladu z zakonom zadržati izvr- 
šitev aktov delavskega sveta in drugih organov organizacije združenega dela, 
če meni, da so v nasprotju z zakonom, in o tem obvestiti pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti. 

129. člen 

Individualni poslovodni organ in člane kolegijskega poslovodnega organa 
v organizaciji združenega dela imenuje in razrešuje delavski svet s sklepom. 

Individualni poslovodni organ imenuje delavski svet po javnem razpisu 
na predlog razpisne komisije. V temeljnih organizacijah združenega dela, ki 
jih določa zakon, in v drugih organizacijah združenega dela, sestavljajo razpisno 
komisijo z zakonom določeno število predstavnikov organizacije združenega 
dela in sindikata ter predstavniki družbene skupnosti, imenovani oziroma iz- 
voljeni v skladu z zakonom. 

Zakon lahko uredi pogoje in način za oblikovanje kolegijskega poslo- 
vodnega organa ter pogoje in način za imenovanje njegovih članov. 
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Mandat individualnega poslovodnega organa in članov kolegijskega po- 
slovodnega organa traja največ štiri leta. Ko jim poteče mandat, so lahko vno- 
vič imenovani v isto funkcijo na način, ki ga določa zakon 

Zakon določa, pod katerimi pogoji se sme poslovodni organ razrešiti, še 
preden poteče čas, za katerega je bil imenovan. Razrešitev poslovodnega organa 
lahko predlagata tudi skupščina občine oziroma drtuge družbenopolitične skup- 
nosti in sindikalna organizacija. 

Zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imenovanja in razrešitve 
ter posebne pravice in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah združe- 
nega dela, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega 
pomena. 

130. člen 

Samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo oziroma v se- 
stavljeno organizacijo združenega dela vsebuje določbe: o skupnih zadevah, o 
usklajevanju planov in programov za delo in razvoj, o združitvi sredstev in 
njihovem namenu; o sestavi, izvolitvi in delovnem področju skupnih organov 
upravljanja in njihovih izvršilnih organov, o poslovodnih organih delovne 
oziroma- sestavljene organizacije, o odgovornosti teh organov; o pravicah, 
obveznostih in odgovornostih delovne skupnosti, ki opravlja dela skupnega 
pomena za združene organizacije; o medsebojnih razmerjih med temeljnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela in o njihovih pravicah, obveznostih 
in odgovornosti v pravnem prometu; o postopku za izločitev posameznih te- 
meljnih organizacij iz delovne organizacije oziroma temeljnih in delovnih 
organizacij iz sestavljene organizacije. Samoupravni sporazum vsebuje tudi 
druge določbe, ki so pomembne za skupno delo in poslovanje združenih orga- 
nizacij in za uresničevanje samoupravnih pravic njihovih delavcev. 

Samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo oziroma v se- 
stavljeno organizacijo združenega dela je sklenjen, ko ga sprejme večina vseh 
delavcev v vsaki temeljni organizaciji združenega dela. 

131. člen 

Organizacija združenega dela ima svoj statut. 
Statut temeljne organizacije združenega dela sprejmejo na predlog delav- 

skega sveta delavci temeljne organizacije združenega dela z večino glasov 
vseh delavcev. 

Statut delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela sprejmejo na predlog njienega delavskega sveta delavci združenih temeljnih 
organizacij z večino glasov vseh delavcev v vsaki od teh organizacij. 

Statut in drugi samoupravni akti organizacij združenega dela ne smejo 
biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o združitvi. 

132. člen 

Delavci v temeljni organizaciji in drugih organizacijah združenega dela 
imajo pravico in dolžnost, da za uresničevanje in varstvo svojih samoupravnih 
pravic uveljavljajo samoupravno delavsko kontrolo neposredno, po organu 
upravljanja organizacije in po posebnem organu samoupravne delavske kon- 
trole. 
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Organ samoupravne delavske kontrole nadzira izvajanje statuta in drugih 
samoupravnih aktov organizacije ter samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov, izvajanje sklepov delavcev, organov upravljanja ter izvršilnih in 
poslovodnih organov organizacije in skladnost teh aktov in sklepov s samo- 
upravnimi pravicami, dolžnostmi in interesi delavcev; izpolnjevanje delovnih 
in samoupravljalskih dolžnosti delavcev, organov in služb organizacije; ali se 
odgovorno ter družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo družbena sredstva 
in razpolaga z njimi; izvajanje načela delitve po delu pri razporejanju dohodka 
in delitvi sredstev za osebne dohodke; uresničevanje in varstvo pravic de- 
lavcev o vprašanjih, ki so pomembna za odločanje in nadzorstvo v organizaciji, 
ter uresničevanje drugih samoupravnih pravic, dolžnosti in interesov delavcev. 

Organ samoupravne delavske kontrole ima pravico in dolžnost, da z ugo- 
tovljenimi pojavi in svojim mnenjem seznanja delavce, organe in službe orga- 
nizacije, pri katerih jih je opazil, in organe, ki imajo v organizaciji pravioo 
in dolžnost, da jih odpravijo, kakor tudi da sodeluje z organi družbenega nad- 
zorstva in z drugimi organi kontrole. 

Sestavo, volitve in odpoklic organa samoupravne delavske kontrole ter 
njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti urejajo statut in drugi samoupravni 
akti organizacije v skladu z zakonom. 

133. člen 

Vsak delavec je osebno odgovoren za vestno opravljanje samoupravljalskih 
funkcij. 

Člani delavskega sveta organizacije združenega dela so osebno in materialno 
odgovorni za sklepe, ki so jih kljub opozorilu pristojnega organa sprejeli mimo 
svojih pooblastil. Delegati v delavskem svetu delovne organizacije in sestav- 
ljene organizacije združenega dela so odgovorni delavcem in delavskemu svetu 
temeljne organizacije, v kateri so bili izvoljeni. 

Člani kolegijskega izvršilnega organa, individualni poslovodni organ in 
člani kolegijskega poslovodnega organa so odgovorni za svoje delo delavskemu 
svetu, ki jih je izvolil oziroma imenoval, in delavcem organizacije združenega 
dela, v kateri opravljajo svoje funkcije. Osebno so odgovorni za svoje odlo- 
čitve in za izvrševanje sklepov delavskega sveta in delavcev, kot tudi za res- 
nično, pravočasno in popolno obveščanje delavskega sveta in delavcev. Od- 
govorni so tudi materialno, če nastane škoda z izvrševanjem sklepov, sprejetih 
na podlagi njihovih predlogov, če so pri dajanju predlogov prikrili dejstva ali 
vedoma dah neresnična obvestila delavskemu svetu ali delavcem. 

Poslovodni organ je v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovoren tudi za 
rezultate poslovanja organizacije ter za organiziranje in usklajevanje delov- 
nega procesa v njej. 

Odgovornost člana kolegijskega izvršilnega organa, individualnega poslo- 
vodnega organa in člana kolegijskega poslovodnega organa je odvisna od nje- 
govega vpliva na sprejetje ali izvrševanje sklepov. 

Materialno odgovornost in druge vrste odgovornosti ter pogoje za odgo- 
vornost urejata zakon in samoupravni akt organizacije združenega dela. 

134. člen 

Določbe o samoupravljanju v organizacijah združenega dela se uporabljajo 
tudi za delavce v delovnih skupnostih, ustanovljenih za opravljanje del skup- 
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nega pomena za več organizacij združenega dela, v skladu z naravo tega dela 
in s skupnimi interesi, zaradi katerih so bile te delovne skupnosti ustanovljene. 

3. Samoupravljanje v samoupravnih interesnih skupnostih 

135. člen 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skup- 
nosti in z njenim statutom se urejajo zadeve, ki so skupnega pomena za njene 
člane, način odločanja o njih, delovno področje, pooblastila in odgovornosti 
skupščine in drugih organov interesne skupnosti ter druga vprašanja skupnega 
pomena za delovne ljudi in samoupravne organizacije in skupnosti, organizirane 
v interesno skupnost. 

Statut samoupravne interesne skupnosti mora biti v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o njeni ustanovitvi. 

Zakon lahko določi, da mora samoupravni sporazum o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega po- 
mena, oziroma njen statut potrditi organ družbenopolitične skupnosti. 

136. člen 

Samoupravno interesno skupnost upravlja skupščina. Skupščino sestavljajo 
delegati, ki jih delovni ljudje in organizacije združenega dela ter druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti kot člani interesne skupnosti volijo in od- 
pokličejo. 

Delegati v skupščini delajo po smernicah članov samoupravne interesne 
skupnosti, ki so jih izvolili, in so jim za svoje delo odgovorni. 

V samoupravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo delovni ljudje ter nji- 
hove organizacije in skupnosti za zadovoljevanje svojih potreb in interesov, 
in delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, 
za katero se ustanavlja interesna skupnost, se skupščina organizira tako, da je 
zagotovljeno njihovo enakopravno odločanje o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih. 

Skupščina lahko poveri, določene izvršilne funkcije svojim izvršilnim 
organom, ki so ji za svoje delo odgovorni. 

137. člen 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in drugi splošni akti samoupravne 
interesne skupnosti določajo neposredno odgovornost organov upravljanja inte- 
resne skupnosti in delegatov v teh organih članom skupnosti; določajo način, 
kako člani interesne skupnosti nadzorujejo delo organov upravljanja in stro- 
kovnih služb in o vprašanjih, ki se obravnavajo in urejajo v interesni skupnosti. 

138. člen 

Kadar ustava ali statut družbenopolitične skupnosti določa, da delovni 
ljudje po skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti soodločajo o vprašanjih 
iz pristojnosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, se ti delovni ljudje orga- 
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nizirajo v okviru interesne skupnosti oziroma združujejo svoje interesne skup- 
nosti, da bi mogli soodločati o teh vprašanjih v skupščini družbenopolitične 
skupnosti. 

4. Samupravljanje v krajevni skupnosti, 

139. člen 

Delovni ljudje in občani ustanovijo krajevno skupnost ah se združijo 
z drugo krajevno skupnostjo na podlagi razprave, sprejetih stališč in dogovora 
v organizacijah Socialistično zveze delovnega ljudstva. S statutom občine se 
določi način in postopek -ustanavljanja krajevnih skupnosti. 

Z zakonom se lahko določijo načela postopka za ustanavljanje krajevnih 
skupnosti. 

Krajevna Skupnost je pravna oseba. 

140. člen v 

Svoje skupne potrebe in interese delovni ljudje in občani v krajevni skup- 
nosti zadovoljujejo in uresničujejo na svojih zborih, v krajevnih organizacijah 
Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih družbenopolitičnih in družbenih 
organizacijah, v društvih, v skupnostih potrošnikov in uporabnikov določenih 
dobrin in storitev, na zborih stanovalcev, v hišnih svetih, z referendumom, 
s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, v delegaciji in po delegatih 
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega 
družbenega pomena, v samoupravnih interesnih skupnostih in v občini ter širših 
družbenopolitičnih skupnostih, izvrševanje določenih skupnih potreb in inte- 
resov pa poverjajo organom in delovnim telesom krajevne skupnosti. 

141. člen 

Zaradi ustvarjanja in zagotavljanja materialnih in drugih pogojev za svoje 
življenje in delo se lahko delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih po- 
vezujejo v skupnost krajevnih skupnosti, v kateri na samoupravni podlagi 
ugotavljajo, -usklajujejo in uresničujejo skupne interese. 

142. člen 

Krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga sprejmejo delovni ljudje in 
občani v krajevni skupnosti po razpravi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
in na način, določen s statutom občine. 

V statutu določijo: 
— pravice in dolžnosti krajevne skupnosti ter način njihovega ures- 

ničevanja; 
— območje, organizacijo in organe krajevne skupnosti; 
— naloge in način dela organov krajevne skupnosti; 
—• način urejanja odnosov z organizacijami združenega dela in drugimi 

samoupravnimi organizacijami in skupnostmi; 
— način oblikovanja in sprejemanja programov in planov razvoja krajevne 

skupnosti; 
— oblike in nosilce samoupravnega sporazumevanja; 
•— vprašanja, o katerih odločajo na referendumu; 
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način zagotavljanja javnosti dela in obveščanja; 
— druga temeljna vprašanja, ki so pomembna za delovanje krajevne 

skupnosti in življenje delovnih ljudi in občanov v njej. 

5. Samoupravni sporazumi in družbeni dogovori 

143. člen 

Delavci in drugi delovni ljudje s samoupravnim sporazumom in družbenim 
dogovorom samoupravno urejajo medsebojna razmerja, usklajujejo interese 
in urejajo odnose širšega družbenega pomena. 

144. člen 

S samoupravnim sporazumom delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in delovni ljudje v krajevnih skupnoj&tih, samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih v 
mejah svojih samoupravnih pravic: usklajujejo svoje interese v družbeni delitvi 
dela in družbeni reprodukciji, združujejo delo in sredstva in urejajo medseboj- 
na razmerja v zvezi z združevanjem dela in sredstev; ustanavljajo delovne in. 
druge organizacije združenega dela, banke, poslovne in druge skupnosti; do- 
ločajo osnove in merila za razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke; določajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter ukrepe 
za njihovo uresničevanje in urejajo druga razmerja skupnega pomena. 

Samoupravni sporazum sklenejo v imenu udeležencev sporazuma njihovi 
pooblaščeni organi. 

Samoupravni sporazum, ki se nanaša na uresničevanje neodtujljivih pravic 
delavcev, je v temeljni organizaciji združenega dela oziroma v drugi samo- 
upravni organizaciji ali skupnosti sprejet, če se z njim strinja večina delavcev 
oziroma delovnih ljudi organizacije oziroma skupnosti. 

145. člen 

Sindikat ima pravico dajati pobudo in predloge za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in lahko začne postopek za ponovno obravnavanje že sklenjenega 
samoupravnega sporazuma, če meni, da se zi njim kršijo samoupravne pravice 
delavcev in družbenoekonomski odnosi, ki jih določa ustava. 

V postopku za sklenitev samoupravnega sporazuma, s katerim se urejajo 
medsebojna razmerja delavcev pri delu ali določajo osnove in merila za razpo- 
rejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke, sodeluje in sporazum 
podpiše sindikalna organizacija, ki jo določa statut sindikata. Ce sindikalna 
organizacija ne podpiše samoupravnega sporazuma, ima organizacija združenega 
dela pravico tak samoupravni sporazum uporabljati, sindikalna organizacija 
pa lahko začne spor pred sodiščem združenega dela. 

146. člen 

Organizacija združenega dela in druga samoupravna organizacija in skup- 
nost, ki men, da so s samoupravnim sporazumom drugih organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizaciji in skupnosti prizadete njene pravice 
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ali interesi, ki temeljijo na zakonu, lahko začne postopek za ponovno obravna- 
vanje samoupravnega sporazuma. 

147. člen 

Z družbenim dogovorom, organizacije združenega dela, zbornice in druga 
splošna združenja, samoupravne interesne! skupnosti, druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, organi družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge 
družbenopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samo- 
upravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skup*- 
nega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbenega pomena. 

V imenu udeležencev sklenejo družbeni dogovor njihovi pooblaščeni organi. 

148. čLen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti spodbuja samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno dogovarjanje in lahko predpiše, da so posamezne samo- 
upravne organizacije in skupnosti dolžne opraviti postopek za samoupravno 
sporazumevanje oziroma družbeno dogovarjanje. 

149. člen 

Samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor zavezuje udeležence, 
ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo. 

150. člen 

S samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom se določajo ukrepi 
za njuno izvajanje, materialna in družbena odgovornost udeležencev v samo- 
upravnem sporazumu in družbenem dogovoru ter način in pogoji za njuno 
spremembo. 

S samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorm se lahko predvidi 
arbitraža ali kakšen drug način za reševanje sporov, ki nastanejo pri izvajanju 
sporazuma oziroma dogovora. 

Zakon lahko predpiše načela postopka za samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje. 

151. člen 

Pri sklepanju samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora so ude- 
leženci enakopravni. 

Postopek sporazumevanja in dogovarjanja je javen. 

6. Družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine 

152. člen 

Samoupravnim pravicam delovnih ljudi in družbeni lastnini se zagotavlja 
posebno družbeno varstvo. 

Družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine 
uresničujejo skupščine družbenopohtičnih skupnosti in njim odgovorni organi, 
sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec in družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja. 
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Oblike in način uresničevanja družbenega varstva samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene lastnine določata ustava in zakon. 

153. člen 

Ce nastanejo v organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če so 
huje prizadeti družbeni interesi ah če organizacija oziroma skupnost ne izpol- 
njuje z zakonom določenih obveznosti, ima skupščina družbenopolitične skup- 
nosti pod pogoji in po postopku, kot to določa zakon, pravico razpustiti de- 
lavski svet oziroma drug ustrezen organ upravljanja organizacije združenega 
dela in razpisati volitve članov v ta organ, kakor tudi v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih razpustiti izvr- 
šilne organe in odstaviti poslovodne organe in delavoe na vodilnih delovnih 
mestih, imenovati začasne organe z zakonsko določenimi pravicami in dolžnost- 
mi, začasno omejiti uresničevanje določenih samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in organov upravljanja in uporabiti druge z zakonom določene ukrepe. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko v skladu z zakonom zadrži 
izvršitev sklepov, drugih aktov in dejanj, s katerimi bi bile kršene samouprav- 
ne pravice delovnih ljudi in prizadeta družbena lastnina, Ce skupščina zadrži 
izvršitev takih aktov ali dejanj, mora začeti postopek pred pristojnim sodiščem. 

154. člen 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja kot samostojni organ družbene 
skupnosti ukrepa in vlaga pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom dolo- 
čene pravice in dolžnosti, da se uresničuje družbeno varstvo samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja začne pred skupščino družbeno- 
politične skupnosti, ustavnim sodiščem ali sodišči postopek za varstvo samo- 
upravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, kot tudi postopek, da se 
razveljavijo ali odpravijo sklepi in drugi akti, s katerimi se kršijo samouprav- 
ne pravice oziroma je prizadeta družbena lastnina. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja začne postopek za varstvo samo- 
upravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine na lastno pobudo aH na 
pobudo delavcev, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, sindikata in drugih družbenopolitičnih organizacij, državnih 
organov in občanov. 

Državni organi in organi samoupravnih organizacij in skupnosti so dolžni 
dati družbenemu pravobranilcu samoupravljanja na njegovo zahtevo podatke 
in informacije, ki so pomembne za opravljanje njegove funkcije. 

7. Skupščinski sistem 

155. člen 

Skupščina je organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti 
v okviru pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti. 

Oblikovanje, organizacija in pristojnost skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in njim odgovornih organov se ureja z ustavo oziroma s statutom in 
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zakonom na podlagi -enotnih načel, določenih z ustavo Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije in s to ustavo. 

156. člen 

Delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in 
družbenopolitičnih organizacijah oblikujejo svoje delegacije zaradi neposrednega 
uresničevanja svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti in organizirane udeležbe 
pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih oblikujejo de- 
legacije : 

1. delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih 
skupnostih, ki opravljajo dela skupnega pomena za več temeljnih organizacij 
združenega dela; 

2. delovni ljudje, ki delajo v kmetijski, obrtni in v podobnih dejavnostih 
z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, skupaj z delavci, 
s katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva, organizirani v skupnosti 
in druge z zakonom določene oblike združevanja; 

3. delovni ljudje v delovnih skupnostih državnih organov, družbenopoli- 
tičnih organizacij in društev ter v drugih delovnih skupnostih, ki niso organi- 
zirane kot organizacije združenega dela, kakor tudi aktivne vojaške osebe in 
civilne osebe v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, na način, določen z ustavo in zakonom; 

4. delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih. 
Pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela na področju 

izobraževanja sodelujejo študenti in učenci srednjih šol pod -pogoji in na način, 
ki jih določa zakon. 

Delegacijo oblikujejo tudi delovni ljudje, ki trajno delajo v delu temeljne 
organizacije združenega dela, ki ni na območju občine, na katerem je sedež te 
organizacije. 

V temeljni organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti z majh- 
nim številom delovnih ljudi opravljajo funkcijo delegacije vsi delovni ljudje. 

V družbenopolitičnih organizacijah opravljajo funkcijo delegacij njihova 
izvoljena telesa, določena z njihovimi statuti oziroma z drugimi sklepi. 

Dve ali več delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti, ki niso organizirane kot orga- 
nizacije združenega dela, kakor tudi aktivne vojaške osebe in civilne osebe 
v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
lahko v skladu z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine oblikujejo 
skupno delegacijo^ 

157. člen 

Člane delegacije volijo delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih izmed sebe neposredno-, s tajnim glasovanjem. 

Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti določajo v svojih statutih 
v skladu z zakonom število članov in sestavo svoje delegacije in način izvolitve 
in odpoklica delegacije. 

Sestava delegacije mora zagotoviti zastopanost delavcev vseh delov delov- 
nega procesa in ustrezati socialni strukturi temeljne samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti. Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega 
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naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske nanodnosti, morata 
biti v delegacijah ustrezno zastopani ti narodnosti. 

Člani delegacije se volijo za štiri leta. 
V delegacijo temeljne organizacije združenega dela ne morejo biti voljeni 

delavci v tej organizaciji, ki po tej ustavi ne morejo biti člani delavskega sveta 
oziroma drugega ustreznega organa upravljanja. 

Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma voljen za člana delegacije 
iste samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 

158. člen 

Kandidate za člane delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti predlagajo in določajo delovni ljudje teh organizacij in skupnosti v Soci- 
alistični zvezi delovnega ljudstva in sicer v njenih organizacijah oziroma v or- 
ganizacijah sindikata. 

Kandidacijski postopek izvajajo organizacije Socialistične zveze delovnega 
ljudstva oziroma organizacij sindikata. 

Piravica in dolžnost organizacij socialistične zveze delovnega ljudstva in 
sindikata je, da v sodelovanju z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami 
zagotovijo tak demokratičen kandidacijski postopek, ki bo omogočal delovnim 
ljudem, da pri predlaganju in določanju kandidatov svobodno izrazijo svojo 
voljo. 

Kandidacijski postopek za delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih 
oseb v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije 
izvajajo organi, določeni z zveznim zakonom. 

159. člen 

Če se med mandatno dobo skupščine družbenopolitične skupnosti ustanovi 
nova temeljna samoupravna organizacija ali skupnost, se vključi njena delega- 
cija v opravljanje funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti v skladu z 
zakonom. 

160. člen 

Izhajajoč iz interesov in smernic temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in upoštevajoč interese drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
in splošne družbene interese in potrebe, določa delegacija temeljna stališča za 
delo delegatov v skupščini in za njihovo sodelovanje pri odločanju. 

Delegacije so dolžine o svojem delu in o delu delegatov v skupščini poročati 
temeljnim samoupravnim organizacijam oziroma skupnostim in so za svoje 
delo odgovorne tem organizacijam oziroma skupnostim. 

Delegacija sodeluje z delegacijami drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti zaradi sporazumnega oblikovanja skupnih rešitev o vprašanjih iz 
pristojnosti skupščine in sporazumnega reševanja drugih vprašanj skupnega 
pomena. 

161. člen 

Organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva oziroma organizacija 
sindikata je dolžna, da s svojo dejavnostjo prispeva, da delegacije in delegati 
lahko kar najbolj odgovorno opravljajo svoje delo. 
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Samoupravne organizacije in skupnosti s svojimi statuti in samoupravnimi 
sporazumi podrobneje določajo pravice, dolžnosti in odgovornosti za delo 
delegacij in delegatov ter pogoje za njihovo delo, v skladu z zakonom oziroma 
statutom občine. 

162. člen 

Ena ali več delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
povezanih z delom in drugimi skupnimi interesi ali z interesi v družbenopoli- 
tični skupnosti oziroma delegati teh organizacij in skupnosti v občinski skup- 
ščini, delegirajo iz sestave delegacij glede na vprašanja, ki se obravnavajo 
v skupščini družbenopolitične skupnosti, delegate v ustrezni zbor skupščine 
družbenopolitične skupnosti na način, določen s to ustavo oziroma s statutom 
in z zakonom. 

Steviio delegatov temeljnih samoupravnih organizacij oziroma skupnosti 
se določa sorazmerno s številom delovnih ljudi v teh organizacijah oziroma 
skupnostih. Od tega načela je možno odstopiti in .uporabiti tudi druga merila, 
da bi se zagotovila ustrezna zastopanost delovnih ljudi določenih področij druž- 
benega dela-oziroma območij. 

163. člen 

V skupščine družbenopoitičnih skupnosti delegirajo svoje delegate delavci in 
drugi delovni ljudje in občani, organizirani v družbenopolitične organizacije, 
združene v Socialistično zvezo delovnega ljudstva, ali kot člani organizacij 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične zveze dlelovnega 
ljudstva z dogovorom določijo listo kandidatov za delegate v skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti iz vrst svojih delegacij. 

O izvolitvi teh delegatov v občinsko skupščino se na podlagi liste kandida- 
tov izjavljajo delovni: ljudje in občani neposredno, s splošnim in tajnim 
glasovanjem. 

O izvolitvi teh delegatov v Skupščino Socialistične republike Slovenije 
se na podlagi liste kandidatov izjavljajo delegati v družbenopolitičnih zborih 
občinskih skupščin s tajnim glasovanjem. 

O izvolitvi teh delegatov v skupščino skupnosti občin kot posebne družbe- 
nopolitične skupnosti se na podlagi liste kandidatov izjavljajo delovni ljudje 
in občani neposredno, s splošnim in tajnim glasovajem oziroma delegati v 
družbenopolitičnih zborih občinskih skupščin s tajnim glasovajem, kot to do- 
loči statut te skupnosti. 

164. člen 

Nihče ne more več kot dvakrat zaporedoma opravljati štiriletne funkcije 
delegata v isti skupščini. 

Nezdružljiva je funkcija delegata v skupščini z drugimi funkcijami, dolo- 
čenimi z zakonom, v organih iste družbenopolitične skupnosti. 

165. člen 

Pri zavzemanju stališč o vprašanjih, o katerih se odloča v skupščini, rav- 
najo delegati v skladu s smernicami svojih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in temeljnimi stališči delegacij oziroma družbenopolitičnih organizacij, 
ki so jih delegirale, kakor tudi v skladu s skupnimi in splošnimi družbenimi 
interesi in potrebami, vendar so samostojni pri opredeljevanju in glasovanju. 
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Delegat je dolžan o delu skupščine in o svojem delu obveščati delegacije in 
temeljne samoupravne organizacije in skupnosti oziroma družbenopolitične 
organizacije, ki so ga delegirale, in jim je odgovoren za svoje delo. 

166. člen 

Vsak delegat v zboru ima pravico dajati predloge zakonov oziroma od- 
lokov in drugih aktov in sprožiti vsako vprašanje z delovnega področja zbora, 
predlagati zboru, naj obravnava vprašanja, ki se nanašajo na delo izvršnega 
sveta, na izvrševanje zakonov ali na delo upravnih organov. 

Delegat v zboru ima pravico obrniti se na izvršni svet ali na predstojnike 
ustreznih upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev 
iz njihove pristojnosti, kot tudi zahtevati pojasnilo od predstojnika upravnega 
organa, ki mora dati delegatu zahtevano pojasnilo. 

Določeno število delegatov ima pravico, da v skladu s poslovnikom predlaga 
izvolitev, imenovanje ali razrešitev funkcionarjev skupščine. 

Da bi lahko izvrševal svoje dolžnosti, ima delegat pravico zahtevati od 
državnih organov ter od organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij: in skupnosti z območja občine, v kateri je bil delegiran, podatke, 
ki so mu potrebni za njegovo delo v skupščini. 

167. člen 

Delegat v skupščini uživa imuniteto. 
Delegat ne more biti klican na kazensko odgovornost ne priprt ali kazno- 

van za mnenje, ki ga je izrazil, ali za glas, ki ga je dal v zboru, katerega član 
je, in v skupščini. 

Delegat ne more biti priprt brez dovoljenja zbora, katerega član je; prav 
tako se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne more začeti kazenski posto- 
pek brez dovoljenja zbora. 

Brez dovoljenja zbora, katerega član je, sme biti delegat priprt samo, če je 
zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen strogega zapora 
nad pet let. V takem primeru mora državni organ, ki je delegatu vzel prostost, 
to sporočiti predsedniku zbora. Ta predloži primer zboru, da odloči, ali naj se 
postopek nadaljuje oziroma ali naj ostane odločba o odvzemu prostosti v 
veljavi. 

Zbor sme vzpostaviti imuniteto tudi delegatu, ki se nanjo ni skliceval, če 
je to potrebno za opravi janje njegove funkcije. 

Če zbor ni zbran, odloči mandatno-imunitetna komisija ustreznega zbora 
proti poznejši potrditvi zbora o tem, ali dovoljuje odvzem prostosti oziroma 
nadaljevanje kazenskega postopka, in o vzpostavitvi imunitete delegatu. 

Kadar skupščina samoupravne interesne skupnosti soodloča s skupščino 
družbenopolitične skupnosti, uživajo člani te skupščine imuniteto v skladu z 
drugim odstavkom tega člena. 

168. člen 

Volitve članov delegacij in delegatov v družbenopolitičnem zboru razpisuje 
predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Volitve članov delegacij in delegatov v družbenopolitičnem zboru, ki jim 
poteče mandatna doba, morajo biti opravljene najpozneje petnajst dni pred 
potekom te dobe. 
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Od dneva razpisa do dneva volitev članov delegacij in delegatov v družbe- 
nopolitičnem zboru ne sme preteči manj kot en mesec in ne več kot dva meseca. 

169. člen 

Mandatna doba delegatov v družbenopolitičnem zboru traja štiri leta. Z 
dnem verifikacije izvolitve novih delegatov v družbenopolitičnem zboru preneha 
funkcija delegatov v tem zboru, ki jim je potekla mandatna doba. 

170. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko v izrednih razmerah 
podaljša trajanje mandatne dobe članom delegacij in delegatom v družbeno- 
političnih zborih za čas, dokler traja tako stanje. Volitve se razpišejo takoj, 
ko prenehajo okoliščine, zaradi katerih je bilo članom delegacije in delegatom 
v družbenopolitičnih zborih podaljšano trajanje mandatne dobe. 

V vojnem stenju se trajanje mandatne dobe delegatom v skupščini po- 
daljša, dokler traja tako stanje. 

171. čl en 

Delegacija in vsak njen član kakor tudi delegat v skupščini so lahko odpo- 
klicani. 

Odpoklic članov delegacije in delegatov v skupščini se v načelu opravlja 
na način in po postopku za izvolitev delegacij in delegiranja delegatov v 
skupščine. 

Družbenopolitične organizacije lahko z dogovorom v okviru Socialistične 
zveze delovnega ljudstva predlagajo odpoklic delegata v družbenopolitičnem 
zboru skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Delegacija in vsak njen član kakor tudi delegat v skupščini imajo pra- 
vico odstopiti. 

172. člen 

Skupščina v okviru pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti določa 
politiko in odloča o temeljnih vprašanjih, ki so pomembna za pohtično, gospo- 
darsko, socialno in kulturno življenje in družbeni razvoj; sprejema družbeni 
plan, proračun, predpise in druge splošne akte; obravnava vprašanja, ki so 
skupnega pomena za organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, in usklajuje njihove odnose in interese; daje pobudo 
za sklepanje in sodeluje pri sklepanju družbenih dogovorov; obravnava vpra- 
šanja s področja ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite; obravnava 
stanje in splošne probleme ustavnosti, zakonitosti in pravosodja ter organizira in 
opravlja družbeno nadzorstvo; določa temelje organizacije in pristojnost or- 
ganov družbenopolitične skupnosti; ustanavlja upravne organe; voli, imenuje 
in razrešuje določene funkcionarje teh organov ter sodnike; skrbi za izvajanje 
določene politike, predpisov in drugih splošnih .aktov; določa politiko izvrše- 
vanja predpisov in drugih splošnih aktov in obveznosti organov in organizacij 
v zvezi z njihovim izvrševanjem; opravlja politično nadzorstvo nad delom 
svojega izvršilnega organa, upravnih organov in skupščini odgovornih nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij in s svojimi smernicami 
usmerja delo teh organov. 
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173. člen 

V skupščini se oblikujejo zbor združenega dela kot zbor delegatov delovnih 
ljudi v organizacijah združenega-dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih dela, zbor krajevnih skupnosti kot zbor delegatov delovnih ljudi 
in občanov v krajevnih skupnostih oziroma zbor občin kot zbor delegatov 
delovnih ljudi in občanov v občinah in družbenopolitični zbor kot zbor dele- 
gatov delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitične organizacije. 

174. člen 

Delovno področje in način odločanj a zborov skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti določa ta ustava oziroma statut družbenopolitične skupnosti. 

Delovno področje zborov se ureja na način, s katerim se zagotavlja, da zbor 
združenega dela sodeluje pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna za delavce 
in druge delovne ljudi v družbenem delu, da zbor krajevnih skupnosti oziroma 
zbor občin sodeluje pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna za delovne 
ljudi in občane v krajevnih skupnostih oziroma občinah, kot tudi da družbe- 
nopolitični zbor sodeluje pri odločanju o vprašanjih uresničevanja, razvoja in 
varstva z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. 

Zbori skupščine odločajo o vprašanjih iz njene pristojnosti samostojno, ena- 
kopravno aH na skupni seji vseh zborov. 

Odločitev o izločitvi dela dohodka za skupne in splošne družbene potrebe 
ter o namenu in obsegu sredstev za te potrebe ne more biti sprejeta, 'če je ne 
sprejme zbor združenega dela. 

175. člen 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področjih vzgoje in izobra- 
ževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva odlo- 
čajo enakopravno s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti o 
vprašanjih s teh področij, ki so v pristojnosti te skupščine. 

Z ustavnim zakonom se lahko določi, da tudi skupščine drugih samouprav- 
nih interesnih skupnosti odločajo enakopravno s pristojnimi zbori skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti o temeljnih vprašanjih z njihovega področja. 

Pristojni zbori skupščine družbenopolitične skupnosti samostojno sprejemajo 
odločitve, s katerimi se začasno uredijo vprašanja, od katerih je bistveno od- 
visno delo samoupravne interesne skupnosti, če samoupravna interesna skup- 
nost o takih vprašanjih ne odloči, ter samostojno sprejemajo z zakonom dolo- 
čene začasne ukrepe proti samoupravnim interesnim skupnostim v primerih 
in pod pogoji, ki veljajo za sprejemanje takih ukrepov proti organizacijam 
združenega dela. 

176. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko razpiše referendum, da se de- 
lovni ljudje in občani' vnaprej izjavijo o posameznih vprašanjih iz njene pristoj- 
nosti ali da potrdijo zakone, predpise in druge splošne akte. Odločitev, sprejeta 
na referendumu, je obvezna. 

177. člen 

V okviru pravic in dolžnosti družbenopohtične skupnosti obravnava skup- 
ščina pri opravljanju družbenega nadzorstva splošna vprašanja glede izvajanja 
politike in zakonov ter drugih predpisov in aktov glede razpolaganja z druž- 
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benimi sredstvi in delitve dohodka, kakor tudi glede načina uresničevanja 
pravic in dolžnosti državnih organov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Skupščina opravlja družbeno nadzorstvo v sodelovanju z organi uprav- 
ljanja in organi samoupravne kontrole v organizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in vpliva na razvijanje odgo- 
vornosti in socialističnih norm pri samoupravljanju, poslovanju in pri razpola- 
ganju z družbenimi sredstvi. 

Z družbenim nadzorstvom se ne smejo omejevati z ustavo, zakonom ali 
statuti določene pravice organov, organizacij, skupnosti in delovnih ljudi in tudi 
ne kršiti njihove pravice in na zakonu temelječi interesi. 

178. člen 

V družbenopolitični skupnosti se oblikuje izvršni svet kot izvršilni organ 
skupščine. 

Izvršni svet je odgovoren skupščini za stanje v družbenopolitični skupnosti, 
za izvajanje politike in izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov skupščine 
ter za usmerjanje in -usklajevanje dela upravnih organov. 

Član izvršnega sveta ne more biti hkrati član delegacije. 

179. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti ustanavlja upravne organe. 
Upravni organi izvajajo določeno politiko in izvršujejo zakone, predpise 

in druge splošne akte skupščin in izvršnih svetov, izvajajo smernice skupščin, 
področjih, za katera so ustanovljeni, spremljajo stanje na določenih področjih 
in dajejo pobudo za reševanje vprašanj, s teh področij izdajajo izvršilne pred- 
pise in v skladu z zakonom določajo sankcije, o'dločajo v upravnih stvareh, 
opravljajo upravno nadzorstvo in druge upravne zadeve, pripravljajo predpise in 
druge splošne -akte in opravljajo druga strokovna dela za skupščino družbeno- 
politične skupnosti in izvršni svet. 

Upravni organi so samostojni v okviru svojih pooblastil in za svoje delo 
odgovorni skupščini in izvršnemu svetu. 

Upravni organi zagotavljajo s svojim delom učinkovito uresničevanje pravic 
in interesov delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Upravni organi sodelujejo med seboj, z upravnimi organi drugih družbeno- 
političnih skupnosti ter z organizacijami združenega dela in z drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi pri vprašanjih, na katerih imajo te 
organizacije in skupnosti interes in zagotavljajo medsebojno obveščanje o delu. 

180. člen 

Medsebojni odnosi med upravnimi organi posameznih družbenopolitičnih 
skupnosti temeljijo na pravicah in dolžnostih, ki so določene z ustavo, statutom 
družbenopolitične skupnosti oziroma z zakonom). 

181. člen 

Z zakonom in odlokom občinske skupščine, ki temelji na zakonu, se lahko 
poveri organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam 
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in skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in drugim organizacijam, 
da na področju svoje dejavnosti urejajo s svojimi akti določene odnose širšega 
pomena, da odločajo v posamičnih zadevah o določenih pravicah in obveznostih 
in da izvršujejo druga javna pooblastila. 

Z zakonom in odlokom občinske skupščine, ki temelji na zakonu, se lahko 
določi način izvrševanja javnih pooblastil, ki so poverjena posameznim orga- 
nizacijam in skupnostim, ter pravice skupščine in drugih organov družbeno- 
politične skupnosti glede dajanja smernic tem organizacijam in skupnostim in 
opravljanja nadzora v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil. 

182. člen 

Člane izvršnega sveta, funkcionarje, ki vodijo upravne organe, in druge 
funkcionarje ter druge nosilce samoupravnih, javnih in drugih družbenih funk- 
cij, za katere to določi zakon, voli oziroma imenuje skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani 
še za štiri leta. Skupščina družbenopolitične skupnosti sme izjemoma, če to 
zahtevajo posebno upravičeni razlogi, izvoliti oziroma imenovati takega funk- 
cionarja še za štiri leta. 

Za predsednika izvršnega sveta je lahko ista oseba izvoljena dvakrat za- 
poredoma. 

III. poglavje 

Občina 

183. člen 

Občina je samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost, ki temelji 
na samoupravljanju in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

V občini delovni ljudje in občani ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje 
življenje in delo, usmerjajo družbeni razvoj, uresničujejo in usklajujejo svoje 
interese, zadovoljujejo skupne potrebe, izvršujejo funkcije oblasti in upravljajo 
druge družbene zadeve. 

Pri uresničevanju svojih skupnih interesov, pravic in dolžnosti v občini 
odločajo delovni ljudje in občani, organizirani v temeljne in druge organizacije 
združenega dela, v krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in 
druge temeljne samoupravne organizacije in skupnosti in v druge oblike samo- 
upravnega združevanja, v družbenopolitične organizacije, s samoupravnim spo- 
razumevanjem in družbenim dogovarjanjem ter v delegacijah in po delegatih 
v občinski skupščini ter v drugih organih samoupravljanja, 

184. člen 

Občina se ustanovi na območju, na katerem so delovni ljudje in občani 
povezani s skupnimi interesi in na katerem so ustvarjeni temeljni pogoji za 
usklajevanje gospodarskega in družbenega razvoja ter za neposredno in učin- 
kovito zadovoljevanje skupnih potreb na samoupravni podlagi in za uresničeva- 
nje funkcij oblasti. 
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Občina se ustanovi, združi z drugo občino ali spremeni njeno območje z 
zakonom po razpravi delovnih ljudi in občanov določenega območja v Socia- 
listični zvezi delovnega ljudstva ter pod pogoji in po postopku v skladu z 
zakonom. 

185. člen 

Statut občine, kot skupni dogovor delovnih ljudi in občanov v temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in drugih oblikah samoupravnega povezovanja in združevanja v ob- 
čini, sprejme občinska skupščina po razpravi v Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva. 

Statiut občine določa: 
—• pravice in dolžnosti občine; 
— katere od skupnih in splošnih zadev v občini uresničujejo delovni ljudje 

in občani po svojih delegatih v občinski skupščini in njej odgovornih organih 
in organizacijah; 

— način oblikovanja, organizacijo, pristojnosti in delo občinske skupščine 
in njenih organov; 

— število delegatov, ki jih delegacija oziroma konferenca delegacij pošilja 
v posamezne zbore; 

— o katerih vprašanjih razpravljajo in odločajo delegati na zasedanju 
posameznega zbora samostojno in o katerih vprašanjih odločajo na zasedanjih 
dveh ah več zborov enakopravno oziroma skupaj; 

<—■ način soodločanja skupščin samoupravnih interesnih skupnosti s skup- 
ščino občine; 

— način oblikovanja in dela izvršnega sveta skupščine občine ter njegovo 
razmerje do skupščinskih zborov in teles ter organov skupščine; 

— temeljno organizacijo upravnih organov, njihove pravice, dolžnosti in 
pooblastila ter način imenovanja in razreševanja predstojnikov občinskih uprav- 
nih organov; 

— druga vprašanja skupnega pomena. 

186. člen 

Delovni ljudje in občani v občini opravljajo funkcije oblasti in uresničujejo 
vse druge skupne interese, razen tistih, ki jih v skladu z ustavo uresničujejo 
v širših družbenopohtičnih skupnostih. 

Skupna vprašanja, ki jih urejajo delovni ljudje in občani v občini, se 
določijo s statutom občine v skladu s to ustavo. 

Delovni ljudje in občani zlasti: 
— ustvarjajo in razvijajo materialne in druge pogoje za življenje in delo; 

spremljajo, usmerjajo in usklajujejo gospodarski in družbeni raizvoj; določajo, 
usklajujejo in uresničujejo svoje skupne interese in solidarno zadovoljujejo' 
svoje materialne, socialne, kulturne, telesnokulturne in druge skupne potrebe; 
urejajo medsebojne odnose; zagotavljajo in organizirajo opravljanje zadev skup- 
nega pomena za delovne ljudi in občane ter splošnega družbenega pomena in 
v ta namen ustanavljajo skupne organe družbenega samoupravljanja ter organe 
oblasti; zagotavljajo neposredno izvrševanje zakonov, če to po zakonu ni v 
pristojnosti širših družbenopohtičnih skupnosti; zagotavljajo uresničevanje in 
varstvo ustavnih svoboščin, pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov; 
zagotavljajo uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti; varujejo za- 
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komitost ter organizirajo in opravljajo družbeno nadzorstvo; zagotavljajo javni 
red in mir, varstvo ljudi in premoženja, medsebojno poravnavanje sporov ter 
organizirajo in uresničujejo družbeno samozaščito; urejajo in organizirajo ljud- 
sko obrambo, izvajajo in usklajujejo priprave za splošni ljudski odpor ter 
urejajo druga vprašanja s teh področij; 

— skrbijo za urejanje naselij in drugega prostora; skrbijo za varstvo člo- 
vekovega okolja; skrbijo za urejanje in smotrno izkoriščanje zemljišč in stvari 
v splošni rabi; 

— z ustanavljanjem in organiziranjem komunalnih organizacij in služb in 
z gradnjo komunalnih naprav zagotavljajo zadovoljevanje življenjskih potreb 
delovnih ljudi in občanov na teh področjih; 

— zagotavljajo in skrbijo za varstvo matere, otroka in družine, za varstvo 
občanov, ki niso zmožni skrbeti zase, skrbijo za varstvo vojaških, delovnih in 
drugih invalidov, borcev in žrtev fašističnega nasilja; skrbijo za zdravstveno 
varstvo ter socialno varnost delovnih ljudi; 

. — načrtujejo in po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo razvoj 
stanovanjske graditve, sprejemajo odločitve o urbanistični dokumentaciji, za- 
gotavljajo smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča in povezujejo vse dejavnike, 
ki sodelujejo pri graditvi sitanovanj; posvečajo posebno skrb stanovanjskim 
problemom občanov in družin, ki so po ustavi in zakoinu deležne posebne druž- 
bene pomoči; 

— razvijajo varstvo, vzgojo in izobraževanje mladine in izobraževanje od- 
raslih, skrbijo za ustanavljanje, delovanje in razvoj kulturno-prosvetnih orga- 
nizacij in društev, skrbijo za varstvo in vzdrževanje kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter spominskih obeležij; 

— oblikujejo kadrovsko politiko in zagotavljajo njeno uresničevanje; uskla- 
jujejo politiko zaposlovanja in poklicnega usmerjanja mladine; 

— uresničujejo sodelovanje z drugimi občinami in družbenopolitičnimi 
skupnostmi; 

— sodelujejo z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in organizaci- 
jami ter lokalnimi skupnostmi tujih držav v okviru sprejete zunanje politike 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb. 

187. člen 

Z družbenim planom občine se določa skupna politika gospodarskega in 
družbenega razvoja v občini, usklađena s politiko razvoja drugih skupnosti, in 
usmerja ter usklajuje razvoj posameznih dejavnosti. 

Dve ali več občin lahko sprejme skupni razvojni program, v katerem 
določi politiko razvoja določenega območja (regije1) oziroma posameznih de- 
javnosti. 

188. člen 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in drugi de- 
lovni ljudje v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in 
drugih organizacijah in skupnostih, v društvih ter V občini odločajo o obsegu, 
vsebini in načinu zadovoljevanja svojih skupnih potreb ter združujejo svoje 
delo in sredstva za te namene in z referendumom ter z drugimi oblikami oseb- 
nega izjavljanja, s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarja- 
njem določajo način porabe teh sredstev. 
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V okviru z zakonom določenega sistema virov in vrst davkov, taks in 
drugih davščin1 delovni ljudje v občini samostojno odločajo o obsegu in načinu 
financiranja splošnih družbenih potreb v občini. Obseg, višina in namen do- 
hodkov za splošne družbene potrebe v občini se določajo s proračunom občine. 

Statut občine določi način odločanja delovnih ljudi v občini o obsegu sploš- 
nih družbenih potreb ter o načelih porabe sredstev za te namene, 

189. člen 

Občinsko skupščino sestavljajo zbor združenega dela, zbor krajevnih skup- 
nosti in družbenopolitični zbor. 

190. člen 

Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pri- 
padniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se v okviru občinskih skup- 
ščin ustanovi stalno delovno telo za obravnavo vprašanj, ki zadevajo narod- 
nostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijanske in madžarske 
narodnosti. 

Stalno delovno telo sestavljata enako število pripadnikov slovenskega naro- 
da in italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

191. člen 

Občinska skupščina izvoli predsednika izmed delegatov v zborih skupščine. 
Predsednik občinske skupščine predstavlja občinsko skupščino, skrbi, da 

se dela po skupščinskem poslovniku in opravlja druge naloge, določene s sta- 
tutom občine. 

192. člen 

Občinska skupščina ima svet za ljudsko obrambo, katerega sestavo in pri- 
stojnosti določa zakon. 

Med vojno odloča o vprašanjih iz pristojnosti občinske skupščine, če se ta 
ne more sestati, predsedstvo občinske skupščine, katerega sestavo in pristojnosti 
določa zakon. 

Predsedstvo občinske skupščine predloži sprejete splošne akte v potrditev 
občinski skupščini, brž ko se ta lahko sestane. 

193. člen 

Občine sodelujejo med seboj po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in 
v ta namen združujejo sredstva in ustanavljajo skupne organe, organizacije in 
službe za opravljanje zadev skupnega pomena in za zadovoljevanje skupnih 
potreb in se lahko združujejo v skupnosti. 

Za urejanje določenih zadev skupnega pomena lahko dve aH več občin usta- 
novi skupni medobčinski organ samoupravljanja. 

V medobčinski skupnosti ali v medobčinskem organu samoupravljanja dele- 
gati občin usklajujejo svoja stališča ter se dogovarjajo o urejanju skupnih 
vprašanj. 

Zadeve, ki so skupnega pomena, se določijo z dogovorom občin in oprede- 
lijo v statutu skupnosti oziroma medobčinskega organa samoupravljanja, ki ga 
sprejmejo skupščine občin po razpravi v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih. 
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194. člen 
Občine na območju mesta oziroma na zaokroženem1 urbanem območju, ki 

ga določi zakon, se združijo v mestne oziroma regionalne skupnosti kot posebne 
družbenopolitične skupnosti. V teh skupnostih delovni ljudje in. občani uresni- 
čujejo določene skupne interese ter izvršujejo pravice in dolžnosti,, ki jih tem 
skupnostim poverijo občine. 

Sredstva za financiranje skupnih in splošnih potreb združujejo občine 
sporazumno v skladu z obsegom zadev, ki so jih poverile mestni oziroma regio- 
nalni skupnosti. 

Statut skupnosti kot skupini dogovor združenih občin sprejme skupščina 
skupnosti v soglasju z občinskimi skupščinami na način, ki je določen za spre- 
jemanje statuta občine. 

S statutom se določijo in uredijo: pravice in dolžnosti skupnosti, obliko- 
vanje, organizacija ter pristojnosti skupščine skupnosti in njenih organov, 
način financiranja skupnih in splošnih potreb v skuposti in druga vprašanja 
skupnega pomena. 

Z zakonom se lahko prenesejo na skupnost določene zadeve iz pristojnosti 
republike. 

IV. poglavje 

Svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana 

1. Splošne določbe o svoboščinah, pravicah 
in dolžnostih človeka in občana 

195. člen 

Svoboščine in pravice človeka in občana, določene z ustavo, se uresničujejo 
v medsebojni solidarnosti ljudi in z izpolnjevanjem dolžnosti in odgovornosti 
vsakogar do vseh in vseh do vsakogar. 

Svoboščine in pravice človeka in občana so omejene samo z enakimi svo- 
boščinami in pravicami drugih in z interesi socialistične skupnosti, ki so dolo- 
čeni z ustavo. 

Vsakdo je dolžan spoštovati svoboščine in pravice drugih in je za to 
odgovoren. 

196. člen 

Nedotakljiva in neodtujljiva je pravica delovnega človeka in občana do 
samoupravljanja; z njo se vsakomur zagotavlja, da odloča o svojih osebnih 
in skupnih interesih v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih kot tudi v vseh drugih obli- 
kah svojega samoupravnega združevanja in medsebojnega povezovanja. 

Vsakdo je odgovoren za samoupravno odločanje in za izvajanje odločitev. 

197. člen 

Občani so enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na narodnost, raso, spol, 
jezik, veroizpoved, izobrazbo ali družbeni položaj. 

Vsi so pred zakonom enaki. 
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198. člen 

Občan, ki je dopolnil 18 let, ima pravioo voliti in biti voljen za člana dele- 
gacije v temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti in za delegata v skup- 
ščini družbenopolitične skupnosti. 

Delavec v organizaciji združenega dela, kakor tudi delovni človek v vseh 
oblikah združevanja dela, sredstev in interesov ima ne glede na starost pravico 
voliti in biti voljen v delegacijo za skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
in pravico voliti delegate v skupščine teh skupnosti. 

Delavec v organizaciji združenega dela, kakor tudi delovni človek v vseh 
oblikah združevanja dela, sredstev in interesov ima ne glede na starost pravico 
voliti in biti voljen za člana oziroma za delegata v organu upravljanja organi- 
zacije. 

199. člen 

Občan ima pravico dajati vloge in predloge telesom in organom družbeno- 
političnih skupnosti in drugim pristojnim organom in organizacijam, dobiti 
odgovor nanje in dajati politične in druge pobude splošnega pomena, 

200. člen 

Vsakdo je dolžan vestno in v interesu socialistične samoupravne družbe 
opravljati samoupravno, javno in drugo družbeno funkcijo, ki mu je poverjena. 

201. člen 
Zajamčena je pravica do dela. 
Na podlagi dela pridobljene pravice so neodtujljive. 
Vsi, ki upravljajo družbena sredstva ali z njimi razpolagajo, in družbeno- 

politične skupnosti so dolžni ustvarjati čedalje ugodnejše pogoje za uresni- 
čevanje pravice do dela. 

Zajamčena je pod pogoji, ki jih določa zakon, pravica do materialnega 
zagotovila med začasno brezposelnostjo. 

Delavcu lahko preneha delo proti njegovi volji samo pod pogoji in na način, 
kot to določa zakon. 

Kdor noče delati, čeprav je zmožen za delo, ne uživa pravic in varstva, 
ki jih ima človek na podlagi dela. 

202. člen 
Zajamčena je svoboda dela. 
Vsakdo si svobodno izbira poklic in zaposlitev. 
Vsakemu občanu sta pod enakimi pogoji dostopna vsako delovno mesto 

in vsaka funkcija v družbi. 
Prepovedano je prisilno delo. 

203. člen 

Delovni človek ima pravico do pogojev za delo, ki mu zagotavljajo telesno 
in moralno integriteto in varnost. 

204. člen 

Delavec ima pravico do omejenega delovnega časa. „ 
Delovni čas delavca ne sme biti daljši kot 42 ur v tednu. Zakon lahko določa, 

da sme delovni čas v določenih dejavnostih in v določenih primerih trajati za 
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omejeno dobo več kot 42 ur v tednu, če to zahtevajo narava dela ali izjemne 
okoliščine. 

Zakon lahko določi pogoje za skrajšanje delovnega časa. 
Delavec ima pravico do dnevnega in tedenskega počitka, kot tudi do pla- 

čanega letnega dopusta, ki traja najmanj osemnajst delovnih dni. 
Delavec ima pravico do zdravstvenega in drugega varstva in do osebne 

varnosti pri delu. 
Mladina, ženske in invalidne osebe uživajo pri delu posebno varstvo. 

205. člen 

Pravica delovnega človeka do socialnega zavarovanja se zagotavlja v samo- 
upravnih interesnih skupnostih z obveznim zavarovanjem po načelih vzajem- 
nosti in solidarnosti in minulega dela, in sicer na podlagi prispevka iz osebnega 
dohodka in prispevka iz dohodka organizacij združenega dela oziroma prispevka 
iz sredstev drugih organizacij ali skupnosti, v katerih dela. Z zavarovanjem 
si delovni človek v skladu z zakonom zagotavlja pravico do zdravstvenega var- 
stva in druge pravice v primeru bolezni, materinstva, zmanjšanja ali izgube 
delovne zmožnosti, brezposelnosti in starosti ter pravice do drugih oblik social- 
nega zavarovanja, članom svoje družine pa pravico do zdravstvenega varstva, 
pravioo do družinske pokojnine in druge pravice iz socialnega zavarovanja. 

Pravice iz socialnega zavarovanja delovnih ljudi in občanov, ki niso obvezno 
socialno zavarovani, se določajo v skladu z zakonom po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti. 

206. člen 

Občanu je zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, ki 
je družbena lastnina; s to pravico se mu zagotavlja, da pod pogoji, ki jih določa 
zakon, trajno uporablja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in družinskih 
stanovanjskih potreb. 

Pravico občana do uporabe stanovanja, na katerem ima kdo lastninsko 
pravico, ureja zakon. 

207. člen 

Občani imajo pravico;, da pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji pri- 
dobivajo znanje in strokovno izobrazbo na vseh stopnjah izobraževanja, v vseh 
vrstah šol ter v drugih vzgojnoizobraževalnih organizacijah. 

Osnovno šolanje otrok, ki traja osem let, je obvezno. Zakon lahko predpiše 
tudi daljše obvezno šolanje. 

Izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju je brezplačno. 

Materialne in druge pogoje za ustanavljanje in delo šol ter drugih vzgojno- 
izobraževalnih organizacij, za razvoj njihove dejavnosti, za uvajanje brez- 
plačnega šolanja in izobraževanja in za uvajanje obvezne predšolske vzgoje 
zagotavljajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti delovni ljudje, organizacije 
združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbeno- 
politične skupnosti v samoupravnih interesnih skupnostih, v skladu z zakonom 
ali z drugim predpisom oziroma splošnim aktom družbenopolitične skupnosti. 

208. člen 

Zajamčena je svoboda misli in opredelitve. 
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209. člen 

Zajamčena je svoboda tiska in drugih oblik! javnega obveščanja, in javnega 
izražanja, svoboda govora in svoboda javnega nastopanja. 

Občani imajo pravico v sredstvih javnega obveščanja izražati in objavljati 
svoja mnenja. 

Občani, organizacije in društva lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, iz- 
dajajo tisk ter širijo obvestila z drugimi sredstvi obveščanja. 

Občanu je zajamčena pravica, da je obveščen o dogodkih v domovini 
in po svetu, ki so pomembni za njegovo življenje in delo, in o vprašanjih, po- 
membnih za skupnost. 

Tisk, radio, televizija in druga sredstva javnega obveščanja in komunici- 
ranja morajo resnično in objektivno obveščati javnost, pa tudi objavljati za 
javnost pomembna mnenja in obvestila organov, organizacij in občanov. 

Zajamčena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta 
prizadeta pravica ali interes človeka, organizacije ah organa. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, 
organizacij združenega dela, družbenopolitičnih in drugih organizacij morajo 
zagotoviti javnost svojega dela v skladu z zakonom 

210. člen 

Zajamčena je svoboda združevanja in svoboda zborovanja ter drugega 
javnega zbiranja. 

211. člen 

Znanstveno-raziskovalno in umetniško ustvarjanje je svobodno. 
Ustvarjalci znanstveno-raziskovalnih in umetniških del ter znanstvenih 

odkritij in tehničnih izumov imajo moralne in materialne pravice na svojih 
stvaritvah. Ustvarjalci pa ne smejo uresničevati pravic na svojih stvaritvah 
v nasprotju z interesi družbe, da se novi znanstveni dosežki in tehnični izuimi 
uporabljajo. 

Obseg, trajanje, omejitev, prenehanje in varstvo- pravic ustvarjalca na last- 
nih stvaritvah ter pravice organizacij združenega dela, v katerih so bile te 
stvaritve dosežene kot rezultat združevanja dela in sredstev, določa zakon. 

212. člen 

Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu, 
narodnosti ah etnični skupini, goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj 
jezik in pisavo. 

Vsi državni organi ter drugi organi, samoupravne organizacije, skupnosti 
in posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju Socialistične re- 
publike Slovenije, poslujejo v slovenskem jeziku. 

Vsakdo ima pravico, da pori uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter 
v postopku pred državnimi in drugimi organi in organizacijam, ki opravljajo 
družbeno službo, uporablja svoj jezik in pisavo in da ga tisti, ki vodi postopek, 
seznani z gradivom in s svojim delom v njegovem jeziku in na način, ki ga 
določa zakon. 

Neznanje slovenščine ne more nikogar ovirati pri obrambi in uresničevanju 
pravic in upravičenih interesov. 
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213. člen 

Pripadniki drugih narodov in narodnosti Jugoslavije imajo v skladu z 
zakonom pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. 

214. člen 

Nihče se ni dolžan izjavljati, kateremu narodu, narodnosti ali etnični 
skupini pripada in tudi ne opredeliti se za pripadnost k določenemu narodu, 
narodnosti ali etnični skupini. 

Protiustavno in kaznivo je kakršnokoli propagiranje ali izvajanje nacio- 
nalne neenakopravnosti kot tudi kakršnokoli razpihovanje nacionalnega, ras- 
nega ali verskega sovraštva in nestrpnosti. 

215. člen 

Človekovo življenje je nedotakljivo. 
Smrtna kazen se sme izjemoma predpisati in izreči samo za najhujše oblike 

hudih kaznivih dejanj. 
216. člen 

Zajamčena je nedotakljivost integritete človekove osebnosti, osebnega in 
družinskega življenja ter drugih pravic osebnosti. 

Prepovedano in kaznivo je kakršnokoli izsiljevanje priznanj in izjav. 

217. člen 

Človekova svoboda je nedotakljiva. 
Nikomur se ne sme odvzeti prostost, razen v primerih in v postopku, ki 

jih določa zakon 
Odvzem prostosti sme trajati samo, dokler so za to dani zakonski pogoji. 
Nezakonit odvzem prostosti je kazniv. 

218. člen 

Oseba, za katero je dan utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, 
se sme pripreti in obdržati v priporu samo, kadar je to neogibno za potek 
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Pripor odredi z odločbo sodišče; le 
izjemoma ga sme pod pogoji, ki jih določa zakon, odrediti z odločbo tudi drug 
z zakonom pooblaščeni organ, vendar največ za tri dni. 

Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem. mora biti priprtemu vročena 
pismena obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima priprti pravico pritožbe, 
o kateri mora sodišče odločiti v 48 urah. 

Trajanje pripora mora biti omejeno na najkrajši potrebni čas. 
Po odločbi sodišča prve sitopnje sme pripor trajati najdalj tri mesece od 

dneva priprtja. Ta rok sme vrhovno sodišče z odločbo podaljšati še za tri mesece. 
Ce do izteka teh rokov ni vložena obtožnica, se obdolženec izpusti. 

219. člen 

Zajamčeno je spoštovanje človekove osebnosti in človekovega dostojanstva 
v kazenskem in v vsakem drugem postopku, med odvzemom oziroma ome- 
jitvijo prostosti, kot tudi med izvrševanjem kazni. 
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220. člen 

Vsakdo ima pravico do enakega varstva svojih pravic v postopku pred 
sodiščem ter državnimi in drugimi organi iln organizacijami, ki odločajo 
o njegovih pravicah, obveznostih in interesih. 

Vsakomur je zajamčena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva 
proti odločbam sodišč, državnih organov in drugih organov in organizacij, 
s katerimi ti odločajo o njegovi pravici ali na zakonu temelječem interesu. 

Pravna pomoč se zagotavlja z odvetništvom kot samostojno družbeno službo 
in z drugimi oblikami pravne pomoči. 

221. člen 

Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni ziakon ah na zakonu 
temelječ predpis določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, se preden 
je bilo storjeno. 

Kazniva dejanja in kazenske sankcije se smejo določiti samo z zakonom. 
Kazenske sankcije izreka pristojno sodišče v postopku, ki ga predpisuje 

zakon. 
222. člen 

Nihče ne more veljati za krivega kaznivega dejanja, dokler to ni ugotov- 
ljeno s pravnomočno sodbo. 

Zajamčena je pravica do obrambe. 
Nihče, kdor je dosegljiv sodišču ah drugemu za postopek pristojnemu 

organu, ne sme biti kaznovan, če ni bil po zakonu zaslišan ali mu ni bila dana 
možnost obrambe. 

Vsakdo ki je obdoižen, ima pravico vzeti si zagovornika, ki se mu v skladu 
z zakonom omogočata obramba in varstvo pravic in interesov obdolženega. 
Zakon določa, v katerih primerih obdolženi mora imeti zagovornika. 

Kdor je bil neopravičeno obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila ne- 
utemeljeno odvzeta prostosit, ima pravico do rehabilitacije, do povračila škode 
iz družbenih sredstev in druge pravice, določene z zakonom. 

223. člen 

Protiustavna in kazniva je vsaka samovolja, s katero se krši ali omejuje 
človekova pravica, ne glede na to, kdo to stori.. 

Nihče ne sme uporabljati proti drugemu prisile in ne omejevati njegovih 
pravic, razen v primerih in v postopku, ki jih predpisuje zakon. 

224. člen 

Občanom je zajamčena svoboda gibanja in nastanitve. 
Omejevanje svobode gibanja in nastanitve se sme predvideti z zakonom, 

vendar samo', če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, 
preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, zavaroval javni red ali če to zahtevajo 
interesi obrambe države. 

225. člen 
Stanovanje je nedotakljivo. 
Nihče ne sme brez odločbe, izdane na podlagi zakona, proti stanovalčevi 

volji vstopiti v tuje stanovanje ah v druge prostore, niti jih preiskovati. 
59 
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Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori 
se preiskujejo, ali pa član njegove družine oziroma njegov zastopnik. 

Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič. 
Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba brez odločbe pristojnega 

organa vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in brez navzočnosti prič 
opraviti preiskavo, če je to neogibno, da neposredno prime storilca kaznivega 
dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje, ali če je očitno, da se 
drugače ne bi mogli zavarovati dokazi v kazenskem postopku. 

Vsak protipraven vstop v tuje stanovanje in druge prostore ter njihovo 
preiskovanje sta prepovedana in kazniva. 

226. člen 

Tajnost pisem in drugih občil je neprekršljiva. 
Samo zakon lahko predpiše, da se sme na podlagi odločbe pristojnega 

organa odstopiti od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil, 
če je to neogibno za potek kazenskega postopka ali za varnost države. 

227. člen 

Obramba države je nedotakljiva in neodtujljiva pravica in najvišja dolž- 
nost in čast vsakega občana. 

228. člen 

Občan ima pravico in dolžnost sodelovati v družbeni samozaščiti. 

229. člen 

Izpovedovanje vere je svobodno in je človekova zasebna stvar. 
Verske skupnosti so ločene od države in so svobodne pri opravljanju 

verskih zadev in verskih obredov. 
Verske skupnosti smejo ustanavljati samo verske šole za vzgojo duhov- 

nikov. 
Protiustavna je zloraba vere in verske dejavnosti v politične namene. 
Družbena skupnost lahko materialno podpira verske skupnosti. 
Verske skupnosti smejo imeti v mejah, ki jih določa zakon, lastninsko pra- 

vico na nepremičninah. 
230. člen 

Vsakdo ima pravico do kulturnega ustvarjanja in do uživanja kulturnih 
vrednot. 

231. člen 

Nihčfe ne sme ogrožati zdravja drugih. 
Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje. 
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva. 
Zakon določa, v katerih primerih imajo občani, ki niso zavarovani, pravico 

do zdravstvenega varstva in družbenih sredstev. 
Vsakdo ima pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije. 

232. člen 

Mati, otrok in družina uživajo posebno družbeno varstvo. 
Mladoletniki, ki nimajo staršev ali za katere starši ne skrbijoi, uživajo 

posebno družbeno varstvo. 
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Občani, ki ne morejo sami skrbeti zase ter za varstvo svojih pravic in 
interesov, uživajo posebno družbeno varstvo-. 

233. člen 

Pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvih otrok. 
Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov. 
V zvezi z uresničevanjem te pravice zagotavlja družbena skupnost potrebno 

izobrazbo ter ustrezno socialno varstvo in zdravstveno pomoč v skladu z 
zakonom. 

234. člen 

Ženske imajo v zvezi z nosečnostjo in rojstvom otroka pravico do socialne 
varnosti v obsegu in trajanju, določenem v skladu z zakonom. 

235. člen 

Zakonska zveza se veljavno sklepa s svobodno privolitvijo oseb, ki jo 
sklepata, pred organom, ki ga določa zakon. Zakonsko zvezo in pravna raz- 
merja v zakonski zvezi in družini ureja zakon. 

Starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom 
in družbeno dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih 
otrok. Otroci so dolžni skrbeti za svoje starše, ki jim je potrebna pomoč. 

Otroci, rojeni izven, zakonske zveze, imajo enake pravice in dolžnosti kot 
otroci, rojeni v zakonski zvezi 

236. člen 

Invalidni otroci in drugi težje prizadeti občani imajo pravico do uspo- 
sobitve za življenje in delo. 

Družbena skupnost ustvarja pogoje za usposobitev ter ustrezno zaposlitev 
občanov, ki niso popolnoma zmožni za delo. 

Občani, ki niso zmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za preživ- 
ljanje, imajo pravico do pomoči družbene skupnosti v obsegu, ki jim zagotavlja 
socialno varnost. 

237. člen 

Borcem, vojaškim invalidom in članom družin padlih borcev so zajamčene 
pravice, s katerimi se zagotavlja njihova socialna varnost, in posebne pravice, 
določene z zakonom. 

Vojaškim in delovnim invalidom so zagotovljene invalidske pravice in 
druge oblike invalidskega varstva ter usposobitev za delo, ustrezno njihovim 
delovnim zlmožnostim. 

238. člen 

Vojaški in delovni invalidi, invalidni otroci in druge invalidne osebe, 
borci narodnoosvobodilne vojne, žrtve fašističnega nasilja in civilne žrtve 
vojne in vojnega materiala, španski borci in predvojni revolucionarji, borci 
za severno mejo in slovenski vojni dobrovoljci uživajo posebno družbeno 
varstvo. 

239. člen 

Delovni ljudje in občani imajo pravico in dolžnost, da s telesnokulturnimi 
dejavnostmi ohranjajo in razvijajo svoje telesne in umske sposobnosti. 

59* 
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240. člen 

Človek ima pravico do zdravega življenjskega okolja. 
Družbena skupnost zagotavlja pogoje za uresničevanje te pravice. 

241. člen 

Vsak, kdor uporablja zemljišče, vodo ali druge naravne dobrine, mora 
to delati tako, da se zagotavljajo pogoji za delo in življenje človeka v zdravem 
okolju. 

Vsakdo je dolžan varovati naravo in njene dobrine, naravne znamenitosti 
in redkosti ter kulturne spomenike. 

242. člen 

Vsakdo je dolžan priskočiti na pomoč drugemu, ki je v nevarnosti in soli- 
darno z drugimi odvračati splošno nevarnost. 

243. člen 

Zajamčena je pravica dedovanja. 
Dedovanje ureja zakon. 
Nihče ne more na podlagi dedovanja obdržati v lasti več nepremičnin in 

delovnih sredstev, kot je to določeno z ustavo ali zakonom. 
Zakon lahko omeji dedovanje premoženja osebe, ki je uživala socialno 

ali drugo pomoč družbene skupnosti. 

244. člen 

Vsakdo je dolžan pod enakimi pogoji in v sorazmerju s svojimi material- 
nimi možnostmi prispevati k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb. 

245. člen 

Vsakdo je dolžan ravnati po ustavi in zakonu. 
Zakon določa, pod katerimi pogoji je lahko kaznovan, kdor ne izpolnjuje 

z ustavo določenih dolžnosti. 
246. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji uživajo tujci svoboščine in pravice člo- 
veka, določene z ustavo in imajo druge pravice in dolžnosti, ki jih določata 
zakon in mednarodna pogodba. 

247. člen 

Zajamčena je pravica pribežališča tujim državljanom in osebam brez držav- 
ljanstva, ki so preganjani zaradi svojega zavzemanja za demokratične nazore 
in gibanja, za socialno in narodno osvoboditev, za svobodo in pravice človekove 
osebnosti ali za svobodo znanstvenega ali umetniškega ustvarjanja. 

248. člen 

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem 
službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa oziroma organizacije, 
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ki opravlja zadeve javnega pomena, s svojim nezakonitim ali nepravilnim 
delom stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. 

Škodo mora povrniti družbenopolitična skupnost oziroma organizacija, v 
kateri se dejavnost ali služba opravlja,. Oškodovanec pa ima pravico, da v skla- 
du z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo 
storil. 

249. člen 

Svoboščin in pravic, zajamčenih z ustavo, ni mogoče vzeti in ne omejiti. 
Svoboščin in pravic, zajamčenih z ustavo, ne sme nihče uporabljati, da 

bi spodkopaval temelje socialistične samoupravne demokratične, z ustavo do- 
ločene ureditve, da bi ogrožal neodvisnost države, kršil z ustavo zajamčene 
svoboščine in pravice človeka in občana, ogrožal mir in enakopravno medna- 
rodno sodelovanje, razpihoval nacionalno, rasno in versko sovraštvo ah ne- 
strpnost, ah da bi spodbujal h kaznivim dejanjem; teh svoboščin tudi ne sme 
uporabljati tako, da bi se žalila javna morala. Zakon določa, v katerih primerih 
in pod katerimi pogoji ima ustavi nasprotna uporaba svoboščin za posledico 
njihovo omejitev ah prepoved njihove uporabe. 

Te svoboščine in pravice se uresničujejo, dolžnosti pa izpolnjujejo na pod- 
lagi ustave. Način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic se lahko pred- 
piše samo z zakonom in to edinole, kadar je z ustavo tako predvideno, ali če 
je za njihovo uresničevanje to neogibno. 

Zagotavlja se sodno varstvo svoboščin in pravic, ki so zajamčene z ustavo. 

2. Posebne pravice italijanske oziroma madžarske narodnosti 
in njunih pripadnikov 

250. člen 

Italijanski oziroma madžarski narodnosti je zajamčena pravica, da svo- 
bodno uporabljata svoj jezik, izražata in razvijata svojo nacionalno kulturo 
ter v ta namen ustanavljata organizacije, uporabljata svoje narodnostne simbole 
ter uresničujeta druge, z ustavo določene pravice. 

Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pri- 
padniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, sta italijanski oziroma 
madžarski jezik enakopravna s slovenskim jezikom. 

Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pri- 
padniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, je pripadnikom obeh na- 
rodnosti zagotovljena vzgoja in izobraževanje v njihovem jeziku. Z zakonom 
se lahko uvede dvojezična vzgoja in izobraževanje v vzgojno-varstvenih orga- 
nizacijah in šolah oziroma obvezen pouk slovenskega jezika v šolah in vzgojno- 
varstvenih organizacijah narodnosti hkrati z obveznim poukom jezika narod- 
nosti v slovenskih šolah in vzgojno-varstvenih organizacijah. 

Socialistična republika Slovenija skrbi za razvoj vzgoje in izobraževanja, 
tiska drugih sredstev javnega obveščanja in za razvoj drugih oblik kultumo- 
prosvetne dejavnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti in za uspo- 
sabljanje kadrov, ki so pomembni za uresničevanje položaja in pravic na- 
rodnosti ter v ta namen zagotavlja potrebno pomoč. 
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Socialistična republika Slovenija podpira razvoj stikov med italijansko 
oziroma madžarsko narodnostjo in njunima matičnima narodoma zaradi po- 
speševanja kulturnega in jezikovnega razvoja narodnosti. 

Z zakonom ter s statutom občine in s samoupravnimi akti organizacij zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti se določi način 
uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

251. člen 

Za razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in izobraževanja v lastnem 
jeziku, narodnostnega tiska in drugih sredstev javnega obveščanja ter založ- 
ništva in za razvijanje stikov z matičnim narodom zaradi kulturnega in jezi- 
kovnega razvoja lahko pripadniki, italijanske oziroma madžarske narodnosti 
ustanovijo v občinah, kjer ti narodnosti živita, samoupravne interesne skup- 
nosti za prosveto in kulturo. S statutom občine in s samoupravnimi akti 
samoupravnih interesnih skupnosti se določijo zadeve s teh področij, o katerih 
te skupnosti odločajo enakopravno s pristojnim zborom občinske skupščine 
oziroma z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 

V. poglavje 

Ustavnost in zakonitost 

252. člen 

Za uresničevanje z ustavo in zakonom določenih družbenoekonomskih in 
političnih odnosov in za varstvo svoboščin in pravic človeka in občana, samo- 
upravljanja, družbene lastnine, samoupravnih in drugih pravic organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 
političnih skupnosti se zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

253. člen 

Za ustavnost in zakonitost so dolžni skrbeti sodišča, organi družbeno- 
političnih skupnosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter nosilci samoupravnih, javnih in družbenih funkcij. 

Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije kot nosilec varstva ustav- 
nosti zagotavlja tudi zakonitost v skladu z listavo. 

Pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov je, da dajejo pobudo za 
varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

254. člen 

Republiški zakoni morajo biti v skladu z ustavo. Vsi drugi predpisi in 
splošni akti republiških organov ter občinski predpisi in splošni akti morajo 
biti v skladu z ustavo in zakonom. 

Predpisi republiških upravnih organov morajo biti v skladu tudi s predpisi 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
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255. člen 

Statut občine ne sme biti v nasprotju z ustavo in zakonom. 

256. člen 

Samoupravni splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakonom. 
Ti akti ne smejo biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o zdru- 

ževanju, niti s samoupravnim sporazumom ali z družbenim dogovorom, h ka- 
teremu je organizacija pristopila. Ce so ti akti v nasprotju s samoupravnim 
sporazumom ali z družbenim dogovorom, h kateremu je organizacija pristopila, 
veljajo določbe samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora. 

257. člen 

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skup- 
nosti morajo biti objavljeni, preden začno veljati. 

Republiški predpisi in splošni akti republiških organov se objavljajo v re- 
publiškem uradnem glasilu. 

Občinski predpisi in splošni akti občinskih organov se objavljajo v uradnem 
glasilu, ki ga določi občinski statut. 

258. člen 

Samoupravni splošni akti se ne smejo uporabljati, dokler niso ustrezno 
objavljeni. 

Samoupravni splošni akti, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in 
občane, se objavljajo v uradnih glasilih družbenopolitičnih skupnosti. 

259. člen 

Predpis oziroma splošni akt organa družbenopolitične skupnosti začne 
veljati najprej osmi dan po objavi, če ni v samem predpisu oziroma splošnem 
aktu drugače določeno. 

Samo iz posebno utemeljenih razlogov se lahko določi, da začne predpis ali 
splošni akt veljati prej kot osmi dan po objavi ali istega dne, ko je bil objavljen. 

260. člen 

Mednarodne pogodbe se uporabljajo z dnem, ko začno veljati, če ni z 
aktom o ratifikaciji ali s pogodbo po pooblastilu pristojnega organa drugače 
določeno. 

Sodišča uporabljajo neposredno samo objavljene mednarodne pogodbe. 

261. člen 

Predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. 
Posamezne določbe zakona imajo lahko; učinek za nazaj samo, če je tako 

z zakonom> določeno in če tako zahteva splošni interes. 
Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu 

oziroma drugem predpisu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi 
zakon oziroma predpis milejši za storilca. 
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262. člen 

Predpis in splošni akt organa družbenopolitične skupnosti velja za območje 
te družbenopolitične skupnosti, če ni v predpisu ali splošnem aktu določeno, 
da velja samo za del tega območja. 

263. člen 

Ce organ, ki odloča o posameznih stvareh, meni, da predpis, splošni akt ali 
samoupravni splošni akt ni v skladu z zakonom oziroma da je v nasprotju z 
zveznim zakonom, je dolžan začeti pred ustavnim sodiščem postopek za oceno 
zakonitosti takega akta. 

264. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti razveljavlja in odpravlja predpise 
in splošne akte svojega izvršnega sveta, če so ti predpisi in splošni akti v na- 
sprotju z ustavo ali zakonom. 

Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti razveljavlja in odpravlja 
predpise in splošne akte upravnih organov, če so td predpisi in splošni akti 
v nasprotju z ustavo ali zakonom. 

265. člen 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije lahko zadrži do 
odločitve ustavnega sodišča izvršitev predpisa ali drugega splošnega akta 
občinske skupščine in njenih organov, če meni, da je tak predpis ali splošni 
akt v nasprotju z ustavo ali zakonom. 

266. člen 

Občinska skupščina lahko zadrži do odločitve ustavnega sodišča izvršitev 
samoupravnega splošnega akta, če meni, da je tak akt v nasprotju z ustavo 
ali zakonom. 

267. člen 

Organ, ki je zadržal izvršitev predpisa ali splošnega akta, je dolžan brez 
odlašanja začeti pred ustavnim sodiščem postopek za oceno ustavnosti oziroma 
zakonitosti zadržanega predpisa ali splošnega akta. 

268. člen 

Vsi posamični akti in ukrepi upravnih organov in drugih državnih organov, 
ki opravljajo izvršilne in upravne zadeve, kot tudi posamični akti organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih te 
izdajajo v izvrševanju javnih pooblastil, morajo temeljiti na zakonu ali na 
drugem zakonito izdanem predpisu. 

269. člen 

Državni organi, organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, ki izvršujejo javna pooblastila, smejo v okviru svoje pri- 
stojnosti odločati v posamičnih stvareh o pravicah in obveznostih ali na pod- 
lagi zakona, uporabljati prisilne ukrepe ali omejitve samo v postopku, ki je 
določen z zakonom in v katerem je vsakomur dana možnost, da brani svoje 
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pravice in interese ter da zoper izdani akt vloži pritožbo ali uporabi drugo 
z zakonom določeno pravno sredstvo. 

Upravni organi smejo nalagati obveznosti posameznim samoupravnim orga- 
nizacijami in skupnostim glede njihovega dela samo, če so z zakonom za to 
izrecno pooblaščeni in v postopku, predpisanem z zakonom. 

270. člen 

Zoper odločbe in druge posamične akte, ki jih izdajajo na prvi stopnji 
sodni, upravni in drugi državni organi, ter zoper takšne akte, ki jih izdajajo 
samoupravne organizacije in skupnosti v izvrševanju javnih pooblastil, se lahko 
vloži pritožba na pristojni organ. 

Samo z zakonom se izjemoma v določenih primerih lahko določi, da zoper 
odločbo ni pritožbe, če je na drug način zagotovljeno varstvo pravic in zako- 
nitosti. 

271. člen 

O zakonitosti končnih posamičnih aktov, s katerimi državni organi ali 
samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo javna pooblastila, odločajo 
o pravicah ali obveznostih, odloča v upravnem sporu redno sodišče, če za dolo- 
čeno stvar ni z zakonom predvideno drugo sodno varstvo. 

Samo z zakonom se lahko izjemoma v upravnih stvareh določenih vrst 
izključi upravni spor. 

VI. poglavje 

Sodstvo in javno tožilstvo 

272. člen 

Sodno funkcijo v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi opravljajo redna sodišča kot organi državne 
oblasti in samoupravna sodišča. 

273. člen 

Sodišča varujejo svoboščine in pravice občanov in samoupravni položaj 
delovnih ljudi in samoupravnih organizacij in skupnosti ter zagotavljajo ustav- 
nost in zakonitost. 

274. člen 

Sodišča so pri opravljanju sodne funkcije neodvisna in sodijo po ustavi, 
zakonu in samoupravnih splošnih aktih. 

275. člen 

Redna sodišča se ustanavljajo z zakonom kot redna sodišča splošne pri- 
stojnosti in kot specializirana redna sodišča. 

Pristojnost, sestavo in organizacijo rednih sodišč ureja zakon. 

276. člen 

Redna sodišča odločajo v sporih o temeljnih osebnih razmerjih, o pravicah 
in obveznostih občanov, o pravicah in obveznostih družbenopolitičnih skupnosti; 
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izrekajo kazni in druge ukrepe storilcem kaznivih dejanj in drugih dejanj, ki 
so kot kazniva 'določena z zakonom; odločajo o zakonitosti posamičnih aktov 
državnih organov in organizacij, ki izvršujejo javna pooblastila; odločajo v 
sporih o premoženjskih in delovnih razmerjih, če odločanje v takšnih sporih ni 
poverjeno samoupravnim sodiščem in o drugih razmerjih, če zakon tako določa. 

277. člen 

Redna sodišča spremljajo in proučujejo družbene odnose in pojave, ki so 
pomembni za uresničevanje njihovih funkcij, in dajejo skupščinam ustreznih 
družbenopolitičnih skupnosti ter drugim državnim organom in samoupravnim 
organizacijam in skupnostim predloge za preprečevanje družbi nevarnih in 
škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in so- 
cialistične morale. 

Redna sodišča imajo na svojem delovnem področju pravico in dolžnost ob- 
veščati skupščino ustrezne družben opoli tiične skupnosti O' uporabi zakonov in 
o svojem delu. 

278. člen 

Samoupravna sodišča se ustanavljajo s samoupravnim aktom ali s spora- 
zumom strank, v skladu z ustavo in zakonom. 

Samoupravna sodišča za določene vrste sporov se lahko ustanovijo tudi 
z zakonom. 

Pristojnost, sestavo in organizacijo samoupravnega sodišča kot tudi po- 
stopek pred tem sodiščem ureja zakon oziroma akt o ustanovitvi sodišča v 
skladu z zakonom. 

279. člen 

Samoupravna sodišča se ustanavljajo kot sodišča združenega dela, arbitraže, 
razsodišča, poravnalni sveti in kot druga samoupravna sodišča. 

280. člen 

Samoupravna sodišča rešujejo spore iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov, ki so določeni z ustavo in zakonom, kot tudi spore, 
ki jim jih poverijo delovni ljudje v organizacijah združenega dela, v interesnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, iz njihovih 
medsebojnih razmerij, ki jih samostojno urejajo ali ki izvirajo iz pravic, s kate- 
rimi prosto razpolagajo, če ni z zakonom določeno, da določene vrste sporov 
rešujejo redna sodišča. 

Občani lahko reševanje posameznih sporov o pravicah, s katerimi prosto 
razpolagajo, sporazumno poverijo poravnalnim svetom, razsodiščem ali drugim 
samoupravnim sodiščem, če ni z zakonom drugače določeno. 

281. člen 

Sodišče združenega dela odloča o tem, ali so pogoji za organiziranje te- 
meljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti in o zahtevah 
za varstvo pravic dela z družbenimi sredstvi in drugih samoupravnih pravic 
ter družbene lastnine in rešujejo spore o organiziranju in izločitvi temeljnih 
organizacij združenega dela, o spojitvi, pripojitvi in razdelitvi organizacij 
združenega dela, o sklepanju in izvajanju samoupravnih sporazumov o združe- 
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vanju in o medsebojnih razmerjih v združenem delu ter druge vrste sporov 
iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov, ki jih določa zakon. 

Zakon ureja ustanovitev, pristojnosti in sestavo sodišč združenega dela. 

282. člen 

Obravnavanje pred sodiščem je javno. 
Zakon določa, v katerih primerih se sme pri obravnavanju izključiti jav- 

nost zaradi varovanja tajnosti, varstva morale, v interesu mladoletnika ali za- 
radi varstva drugih posebnih interesov družbene skupnosti. 

283. člen 
Sodišče sodi zborno. 
Zakon lahko določi, da sodi pri določenih sodiščih in v določenih stvareh 

sodnik posameznik. 
284. člen 

Pri sojenju sodelujejo sodniki in delovni ljudje ter občani kot sodniki, 
sodniki porotniki ah porotniki na način, ki ga določa zakon oziroma akt o 
ustanovitvi sodišča. 

Z zakonom se lahko predpiše, da sodijo pri določenih sodiščih in v do- 
ločenih stvareh samo sodniki. 

285. člen 

Sodnike in občane, ki sodelujejo pri sojenju v rednem, sodišču, voli in raz- 
rešuje skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti, ki jo določa zakon.. 

Sodniki rednih sodišč se volijo in razrešujejo na način, pod pogoji in po 
postopku, ki zagotavljajo strokovno sposobnost in moralno-politično primer- 
nost za opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri sojenju. 

Sodniki in občani., ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču, se volijo za 
dobo, določeno z zakonom in so lahko ponovno izvoljeni. 

Sodniki, občani in delovni ljudje, ki sodelujejo pri sojenju v samoupravnem 
sodišču, se volijo, imenujejo in razrešujejo na način, določen z zakonom. 

286. člen 

Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče klicati na odgovornost za 
mnenje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču, in ne pripreti brez dovoljenja 
pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti, če se uvede zoper njega po- 
stopek zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil pri opravljanju sodniške 
funkcije. 

287. člen 

Sodnik ne sme opravljati službe ali dela, ki ni združljivo s sodniško 
funkcijo. 

288. člen 

Sodnik ne more biti delegat v skupščini družbenopolitične skupnosti, ki 
ga voli. 
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289. člen 

O pritožbi ali drugem pravnem sredstvu zoper sodno odločbo sme odločiti 
samo pristojno sodišče. 

Zakon oziroma akt o ustanovitvi samoupravnega sodišča določa, kdaj in pod 
katerimi pogoji je zoper njegovo odločbo dovoljeno pravno sredstvo1. 

Zakon določa, pod katerimi pogoji je mogoče odločbo samoupravnega 
sodišča izpodbijati tudi pri rednem sodišču, in ureja izvršbo teh odločb. 

290. člen 

Odločbe sodišč, izdane v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, 
imajo pravno veljavo in so izvršljive v Socialistični republiki Sloveniji. 

291. člen 

Javno tožilstvo je samostojen državni organ, ki preganja storilce kaznivih 
dejanj in drugih z zakonom določenih dejanj, ki SO' kazniva, uporablja z zako- 
nom določene ukrepe za varstvo interesov družbene skupnosti ter vlaga pravna 
sredstva za varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

292. člen 

Javno tožilstvo opravlja svoje naloge na podlagi ustave in zakona, v 
skladu s politiko družbenopolitičnih skupnosti, ki je določena v splošnih aktih 
njihovih skupščin. 

293. člen 

Javno tožilstvo ima pravico in dolžnost, da obvešča skupščino ustrezne 
družbenopolitične skupnosti o uporabi zakonov in o svojem delu ter daje 
pristojnim organom in organizacijam predloge za preprečevanje družbi nevarnih 
in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti 
in socialistične morale. 

294. člen 

Višji javni tožilec ima v skladu z zakonom pravico in dolžnost dajati nižje- 
mu tožilcu obvezna navodila za njegovo delo. 

Višji javni tožilec sme prevzeti posamezne zadeve ali opravila, za katera 
je pristojen nižji javni tožilec, če ni v zakonu drugače določeno. 

Višji javni tožilec lahko v skladu z zakonom pooblasti nižjega javnega 
tožilca za postopek v posamezni zadevi ali za določena dejanja iz pristojnosti 
drugega nižjega javnega tožilca. 

295. člen 

Javna tožilstva se ustanavljajo z zakonom. 
Organizacijo javnih tožilstev določa zakon. 

296. člen 

Javnega tožilca imenuje in razrešuje z zakonom določena skupščina druž- 
benopolitične skupnosti. 

Z zakonom se določajo način, pogoji in postopek za imenovanje in razre- 
šitev javnega tožilca. 
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297. člen 

V zadevah iz sodne pristojnosti in v zadevah iz pristojnosti javnih tožil- 
stev si ti organi dajejo medsebojno pravno po-moč. 

Vsi organi so dolžni dajati pomoč sodiščem in javnim, tožilstvom pri 
izvrševanju njihovih nalog. 

298. člen 

Državni organi in organizacije, pred katerimi se vodi postopek, morajo 
strankam pomagati pri uresničevanju njihovih pravic. 

Družbena skupnost ustvarja pogoje, da je za občane, organizacije združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije organizirano odvetništvo kot 
samostojna družbena služba in organizirane druge oblike pravne pomoči. 

VII. poglavje 

Ljudska obramba 

299. člen 

Nedotakljiva in neodtujljiva pravica in dolžnost slovenskega naroda, ita- 
lijanske in madžarske narodnosti, delovnih ljudi in občanov Socialistične repu- 
blike Slovenije je varovati in braniti neodvisnost, suverenost, teritorialno 
neokrnjenost in z ustavo določeno družbeno ureditev Socialistične republike 
Slovenije in Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Delovni ljudje in občani imajo pravico in dolžnost, da aktivno sodelujejo 
v pripravah na splošni ljudski odpor, da se usposabljajo za obrambo in zaščito 
ter pravico, da se jim v okviru sistema in obrambnih načrtov zagotovijo 
pogoji za usposabljanje in za udeležbo v oboroženem boju in drugih oblikah 
odpora. 

300. člen 

Nihče nima pravice priznati ah podpisati kapitulacije niti sprejeti ali pri- 
znati okupacije Socialistične republike Slovenije ah njenega dela. Nihče nima 
pravice preprečiti delovnim ljudem in občanom Socialistične republike Slo- 
venije, da se borijo proti sovražniku, ki je napadel državo. Takšna dejanja 
so protiustavna in kazniva kot izdaja države. 

Izdaja države je najhujši zločin zoper ljudstvo in se kaznuje kot hudo 
kaznivo dejanje. 

301. člen 

Socialistična republika Slovenija v skladu s temelji sistema ljudske 
obrambe ureja in organizira ljudsko obrambo na svojem območju; določa ob- 
rambni, načrt republike ter temelje obrambnih načrtov in pripravi jalnih 
ukrepov občin, krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti; organizira in pripravlja republiške 
organe, gospodarstvo, družbene dejavnosti in vse prebivalstvo za delo v vojnih 
razmerah, za udeležbo v oboroženem boju in drugih oblikah odpora, organi- 
zira in vodi teritorialno obrambo in civilno zaščito, ob napadu na državo pa 
organizira in vodi splošni ljudski odpor. 
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302. člen 

Občina ureja in organizira ljudsko obrambo na svojem območju, določa 
obrambni načrt občine, usmerja obrambne priprave prebivalstva, organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter zagotavlja izvrševanje drugih nalog s področja ljudske obrambe, 
določenih z zakonom, ob napadu na državo pa organizira in vodi splošni ljudski 
odpor. 

Svoje pravice in dolžnosti na področju ljudske obrambe uresničuje občina 
v skladu z ustavo, zakonom, sistemom in obrambnimi načrti Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in, Socialistične republike Slovenije. 

303. člen 

V krajevni skupnosti se delovni ljudje in občani ter njihove organizacije 
organizirajo, pripravljajo in usposabljajo za ljudsko obrambo, za varstvo in 
reševanje prebivalstva in materialnih dobrin pred vojnimi učinki in za iz- 
vrševanje drugih nalog, ki so določene z1 zakonom, statutom ter obrambnim 
načrtom občine. 

304. člen 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti izvršujejo pravice in dolžnosti obrambe države v skladu z zakonom, z 
načrti in sklepi družbenopolitičnih skupnosti, zagotavljajo sredstva za ljudsko 
obrambo in opravljajo druge naloge, ki imajo pomen za ljudsko obrambo. 

Te organizacije in skupnosti so odgovorne za izvršitev teh nalog. 

305. člen 

Teritorialna obramba je del ljudske obrambe v republiki in oboroženih 
sil Socialistične federativne republike Jugoslavije ter najširša oblika organi- 
ziranja ljudstva za oborožen odpor. 

Teritorialna obramba se organizira v republiki kot enoten sistemi. 
Socialistična republika Slovenija, občine in organizacije združenega dela 

ustanavljajo enote teritorialne obrambe. 

306. člen 

Poveljevanje in pouk v enotah, štabih in drugih organih teritorialne ob- 
rambe se opravljata v slovenskem jeziku, v posameznih enotah pa glede na 
njihovo sestavo tudi v jezikih narodov in narodnosti Jugoslavije. 

307. člen 

Civilna zaščita se kot del sistema splošne ljudske obrambe organizira na 
najširših družbenih temeljih zaradi priprav delovnih ljudi in občanov, organi- 
zacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 
za varstvo in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin pred vojnimi 
učinki in ob naravnih nesrečah. 
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308. člen 

Vsak občan, ki z orožjem ali na drug načini sodeluje pri odporu napadalcu, 
je pripadnik oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

309. člen 

Družbenopolitične in druge družbene organizacije se pripravljajo za delo- 
vanje v vojni, sodelujejo pri izdelavi in usklajevanju načrtov in pripravljalnih 
ukrepov v okviru družbenopolitičnih skupnosti in spodbujajo in usmerjajo 
aktivnost svojih članov in delovnih ljudi za obrambo države. 

Strokovna in druga društva sodelujejo v pripravah za splošni ljudski 
odpor z vzgojo in poučevanjem svojih članov in drugih delovnih ljudi za 
borbene in druge aktivnosti v obrambi, zaščiti in splošnem ljudskem odporu. 

VIII. poglavje 

Družbena samozaščita 

310. člen 

Varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti države, ustavne ureditve, bratstva, 
enotnosti ter enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti, samouprav- 
nih pravic človeka in občana v združenem delu in na drugih področjih ter 
drugih pravic in svoboščin človeka in občana, družbene lastnine in premoženja 
ter zagotavljanje osebne in premoženjske varnosti občanov In nadaljnjega 
družbenega razvoja je kot družbena samozaščita pravica in dolžnost občanov, 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitičnih in drugih družbenih organizacij, društev ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

311. člen 

Delovni ljudje in občani in drugi nosilci družbene samozaščite oblikujejo 
zavest o varovanju temeljnih vrednot socialističnega družbenega sistema, 
zasnovanega na samoupravnem položaju delovnega, človeka dn na drugih 
dosežkih revolucije ter na patriotizmu, razvijajo varnostno kulturo:, prepreču- 
jejo in odkrivajo družbeno negativna in škodljiva dejanja, se seznanjajo 
z vsebino, metodami in oblikami sovražnega delovanja, skrbijo za vzgojo, kre- 
pijo odgovornost in v samoupranih aktih določajo na temelju ustave in zakonov 
pravila ravnanja ter organizirane oblike samozaščite. 

312. člen 

Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo v okviru svojih pravic in dolž- 
nosti pogoje za vsestranski razvoj in uveljavljanje organizirane ter učinkovite 
družbene samozaščite, ki je del samoupravne dejavnosti občanov v vseh oblikah 
njihovega povezovanja in združevanja. 

313. člen 

Socialistična republika Slovenija je v okviru svojih z ustavo in zakoni 
določenih pravic in dolžnosti odgovorna za varstvo ustavne ureditve (državna 
varnost). 



944 Priloge 

TRETJI DEL 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
TER ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REPUBLIŠKIH ORGANOV 

I. poglavje 

Pravice in dolžnosti Socialistične republike Slovenije 

314. člen 

Socialistično republiko Slovenijo predstavljajo s to ustavo določeni repu- 
bliški organi. 

V okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti Socialistična 
republika Slovenija po republiških organih: 

1. zagotavlja pogoje za uresničevanje in razvoj samoupravnih socialističnih 
odnosov; 

2. zagotavlja uresničevanje in varstvo samoupravnih pravic in dolžnosti 
človeka in občana v združenem delu in na drugih področjih, ter drugih 
svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana ter varstvo družbene lastnine; 

3. določa temeljne cilje in naloge skladnega družbenega razvoja republike 
in politike samoupravnega socialističnega razvoja na posameznih področjih 
družbenega dela in v skladu s tem usmerja delitev dohodka, ter sprejema 
ukrepe za njihovo uresničevanje; 

4. uveljavlja izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih 
ljudi in občanov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti; določa temelje poli- 
tike socialne varnosti, zaposlovanja in poklicnega usmerjanja; 

5. z zakoni in drugimi splošnimi akti ureja zadeve, ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane v republiki; 

6. sodeluje in izpolnjuje svojo odgovornost pri določanju in izvajanju 
politike federacije; 

7. skrbi za skladnost pravnega sistema; 
8. zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonitosti; 
9. varuje narodnostni značaj, zagotavlja položaj, uresničuje enakoprav- 

nost italijanske in madžarske narodnosti in skrbi za njun vsestranski razvoj 
ter ga pospešuje; 

10. skrbi za varstvo določenih pravic pripadnikov drugih narodov in 
narodnosti Jugoslavije, ki živijo na območju republike; 

11. sodeluje z organi in organizacijami drugih socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin; 

12. sodeluje z organi in organizacijami drugih držav in z mednarodnimi 
organi in organizacijami v okviru zunanje politike Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb ter usklajuje sodelovanje občin, 
organizacij združenega dela in drugih organizacij z ustreznimi tujimi in med- 
narodnimi organi in organizacijami ter teritorialnimi enotami tujih držav; 

13. skrbi za uresničevanje interesov republike v odnosih s tujino ter za 
varstvo pravic in interesov delovnih ljudi in občanov Socialistične republike 
Slovenije v tujini; 
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14. skrbi za izvrševanje republiških in, zveznih zakonov in drugih predpisov 
na območju republike ter jih, kolikor je z ustavo ali zakonom za to pooblaščena, 
neposredno izvršuje; 

15. varuje ustavno ureditev, ureja in organizira službo državne varnosti 
in usmerja njeno delo; 

16. skrbi za delovanje javne varnosti v republiki in usklajuje delo organov 
javne varnosti v občinah; 

17. izvršuje naloge ustavnega sodstva, sodstva in naloge javnega tožilstva 
ter jih ureja in organizira; 

18. skrbi za delovanje družbene samozaščite; 
19. organizira ljudsko obrambo, ob napadu na državo pa organizira in 

vodi splošni ljudski odpor; 
20. zagotavlja in skrbi za varstvo borcev narodnoosvobodilne vojne, voja- 

ških, delovnih in drugih invalidov, španskih borcev, predvojnih revolucionarjev, 
borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev, žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala; 

21. odloča o temeljnih vprašanjih organiziranosti in razvoja raziskovalne 
dejavnosti; 

22. določa sistem vzgoje in izobraževanja ter odloča o temeljnih vprašanjih 
izenačevanja pogojev vzgoje ,in izobraževanja v republiki; 

23. odloča o temeljnih vprašanjih organiziranosti in razvoja kulturne in 
telesnokulturne dejavnosti; 

24. določa sistem ter odloča o temeljnih vprašanjih vzgojnovarstvene de- 
javnosti in otroškega varstva; 

25. določa sistem in odloča o temeljnih vprašanjih socialnega varstva; 
26. določa sistem in odloča o temeljnih vprašanjih zdravstvenega varstva 

in njegovega razvoja; izvaja varstvene ukrepe, ki so splošnega pomena za 
republiko; 

27. skrbi za varstvo in smotrno gospodarjenje s prostorom in naravnimi 
bogastvi, za urbanistično urejanje v republiki in za varstvo človekovega okolja 
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov; 

28. določa temelje stanovanjske politike in usmerja razvoj stanovanjskega 
gospodarstva; 

29. določa družbeni sistem informiranja in splošne pogoje dejavnosti jav- 
nega obveščanja; 

30. ustanavlja republiške organe in organizacije za opravljanje in uresni- 
čevanje pravic in dolžnosti republike; 

31. opravlja druge, z ustavo in zakoni določene zadeve. 

315. člen 

Socialistična republika Slovenija uresničuje v Socialistični federativni re- 
publiki Jugoslaviji svoje pravice in dolžnosti, ki so določene s to ustavo in 
ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

316. člen 

Socialistična republika Slovenija sodeluje pri izvrševanju svojih nalog 
z drugimi socialističnimi republikami in avtonomnima pokrajinama zaradi 
obravnavanja in urejanja vprašanj skupnega pomena ter izmenjave izkušenj. 

60 
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Sodelovanje med socialističnimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
razvijajo, spodbujajo in uresničujejo skupščina Socialistične republike Sloveni- 
je, Predsedstvo republike in drugi republiški organi, občinske skupščine in 
drugi občinski organi, organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične 
in druge družbene organizacije ter strokovna in druga društva v okviru svojih 
pristojnosti oziroma dejavnosti. 

Zaradi zagotovitve sodelovanja med socialističnimi republikami in avtonom- 
nima pokrajinama lahko republiški organi v dogovoru s pristojnimi organi 
posameznih ali vseh socialističnih republik in avtonomnih pokrajin ustanav- 
ljajo skupne organe, organizacije in druga telesa, organizirajo skupne akcije, 
združujejo sredstva in spodbujajo izmenjavo izkušenj in druge oblike sode- 
lovanja. 

Sklepi medrepubliških teles zavezujejo organe in organizacije v republiki 
samo, če jih sprejme pristojni republiški organ in o tem izda ustrezen akt. 

317. člen 

Socialistična republika Slovenija sodeluje v skladu z ustavo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije z organi federacije in drugimi socialističnimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama pri oblikovanju, sprejemanju in 
izvajanju politike odnosov Socialistične federativne republike Jugoslavije s 
tujino. 

Socialistična republika Slovenija vzpostavlja, vzdržuje in razvija politične, 
ekonomske, kulturne in druge odnose z organi in organizacijami drugih držav 
ter z mednarodnimi organi in organizacijami v skladu s sprejeto zunanjo 
politiko Socialistične federativne republike Jugoslavije in mednarodnimi po- 
godbami. 

Socialistična republika Slovenija razvija politične, ekonomske, kulturne 
in druge odnose z drugimi državami in mednarodnimi organi in organizacijami, 
ki so pomembni za položaj in razvoj slovenskega naroda, italijanske in mad- 
žarske narodnosti ter slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, in skrbi za 
pravice in interese delovnih ljudi na začasnem delu v tujini in za izseljence s 
svojega območja. 

Občine, organizacije združenega dela in druge organizacije sodelujejo z 
ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter teritorialnimi 
enotami tujih držav v okviru sprejete zunanje politike Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije in mednarodnih pogodb. 

318. člen 

Družbeni plan Socialistične republike Slovenije temelji na družbenem dogo- 
voru delovnih ljudi, organizacij združenega dela, interesnih in drugih samo- 
upravnih skupnosti ter občin o politiki družbenega razvoja Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Z družbenim planom Socialistične republike Slovenije se na podlagi skupno 
ocenjenih možnosti in pogojev razvoja ter planov in programov razvoja organi- 
zacij združenega dela, interesnih in drugih samoupravnih skupnosti ter občin 
določajo temeljni cilji in naloge skladnega družbenega razvoja Socialistične 
republike Slovenije. 
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Družbeni plan Socialistične republike Slovenije določa tudi smernice in 
okvire za ustrezne ekonomske in druge ukrepe pristojnih republiških organov, 
ki so potrebni za uresničevanje v planu začrtane razvojne politike. 

Akti oziroma zakoni za izvajanje dogovorjene gospoardske politike se 
sprejemajo praviloma hkrati z družbenim planom Socialistične republike 
Slovenije. 

Ce so zaradi bistveno spremenjenih okoliščin nujne spremembe v že za- 
črtani dogovorjeni gospodarski politiki ah zakonih, so lahko ustrezni akti 
oziroma zakoni sprejeti tudi pred iztekom časa, za katerega je bil sprejet druži- 
beni plan Socialistične republike Slovenije. 

319. člen 

Socialistična republika Slovenija zagotavlja sredsva za zadovoljevanje sploš- 
nih družbenih potreb v proračunu. 

Sredstva republiškega proračuna se uporabljajo za financiranje republiških 
organov, za pomoč manj razvitim območjem v Socialistični republiki Sloveniji 
pod pogoji in po merilih, ki so določeni z zakonom, za zaščito borcev ter 
vojaških vojnih invalidov, za intervencije v gospodarstvu, določene z zakonom, 
in za druge obveznosti, določene , z zakonom, v okviru pravic in dolžnosti repu- 
bliških organov. 

320. člen 

Za uresničevanje nalog federacije zagotavlja Socialistična republika Slo- 
venija svoj prispevek v skladu z načelom, enakopravnosti in s skupno odgo- 
vornostjo republik in avtonomnih pokrajin za financiranje funkcij federacije. 

321. člen 

Poleg razmerij, glede katerih je v tej ustavi posebej določeno, da se ure- 
dijo z zakonom, ureja Skupščina Socialistične republike Slovenije v okviru 
pravic in dolžnosti republike z zakonom tudi druga razmerja, ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane na naslednjih področjih: 

1. zagotavljanje z ustavo določenega družbenoekonomskega položaja in 
pravic delovnih ljudi v združenem delu ter izenačevanje splošnih pogojev za 
delo in življenje delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in solidarnosti; urejanje 
medsebojnih razmerij v združenem delu, zaposlovanje in varstvo pri delu; 
zagotavljanje družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in obča- 
nov ter družbene lastnine; 

2. sistem družbenega planiranja v republiki in ukrepi za uresničevanje 
z družbenim planom začrtane razvojne politike republike; republiške blagovne 
rezerve; nadomestila organizacijam združenega dela, ki jim republiški ukrepi 
za izvajanje določene ekonomske politike trajneje in v večjem obsegu 'onemo- 
gočajo normalno reprodukcijo; družbena kontrola cen proizvodov in storitev; 

3. ljudska obramba v republiki, državna in javna varnost in sistem druž- 
bene samozaščite; 

4. gospodarjenje s prostorom, sistem prostorskega in urbanističnega pla- 
niranja in ukrepi za uresničevanje s prostorskim in urbanističnim planom 
začrtane razvojne politike republike; raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih 
površin, gozdov, voda, morja, rudnin in drugih naravnih bogastev; sistem izmere 
zemljišč in zemljiškega katastra, hidrometeorološka služba,; 

60» 
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5. varstvo kulturnih iin zgodovinskih spomenikov, pokrajine in naravnih 
znamenitosti ter človekovega okolja; 

6. projektiranje, investiranje iin graditev objektov; javne ceste, promet in 
zveze; izkoriščanje javnih letališč, luk in pristanišč; morska in rečna plovba; 
elektrogospodarstvo, rudarstvo1; blagovni promet, gostinstvo, turizem, obrtne in 
druge gospodarske dejavnosti, bančništvo in zavarovalstvo; lov, ribolov; var- 
stvo kakovosti kmetijskih proizvodov in kmetijskega reprodukcijskega ma- 
teriala ; 

7. sistem financiranja in finančnega poslovanja družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih skupnosti; davčni Sistem; javna posojila; Narodna 
banka Slovenije, kredi t n o-mon etarna in bančna dejavnost; služba družbenega 
knjigovodstva v republiki; igranje na srečo; 

8. organizacija republiških organov in njihovih služb; 
9. republiško državljanstvo; republiški referendum; republiški prazniki; 

republiška priznanja in odlikovanja; 
10. lastninska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja ter stanovanjska 

razmerja; dedovanje, razlastitev; promet z nepremičninami; evidenca družbe- 
nega premoženja; pogodbena in druga obligacijska razmerja; obvezno zavaro- 
vanje oseb in premoženja; premoženjska in druga materialno-pravna razmerja 
na področju prometa; 

11. določanje kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostnih in vzgojnih ukre- 
pov; posebni sodni postopki in postopek o prekrških; izvrševanje kazenskih 
sankcij; amnestija in pomilostitev; 

12. odvetništvo in druga pravna pomoč; 
13. sistem vzgojno-izobraževalne, raziskovalne in kulturne dejavnosti in 

založništva; 
14. družbeni sistem informiranja in dejavnost javnega obveščanja; 
15. sistem zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja; varstvo invalidov, invalidnih otrok in mladine, borcev 
narodnoosvobodilne vojne, španskih borcev, predvojnih revolucionarjev, bor- 
cev za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev ter žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala; 

16. družinska razmerja in zakonska zveza; 
17. združevanje občanov, javni shodi in javne prireditve; evidenca gibanja 

in nastanitve občanov; 
18. pravni položaj verskih skupnosti; 
19. varnost prometa; prevoz vnetljivih tekočin, plinov, razstreliva in drugih 

nevarnih snovi; proizvodnja in hramba plinov, zdravil, strupov in drugih 
nevarnih snovi; orožje in strelivo; 

20. varstvo pred požari in naravnimi nesrečami; varstvo živali in rastlin 
pred kužnimi boleznimi; 

21. matične knjige, osebna imena in osebne izkaznice; 
22. žigi, pečati in overitev podpisov; 
23. sistem zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih, statističnih in dru- 

gih podatkov, ki imajo pomen za republiko. 
Skupščina Socaahstiene republike Slovenije lahko uredi z zakonom tudi 

druge zadeve, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane v Socialistični 
republiki Sloveniji. Odločitev o tem se sprejme z ustavnim zakonom. 
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322. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko sprejme zakone tudi o 
vprašanjih, ki se na podlagi ustave Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije urejajo z zveznim zakonom, če zveznega zakona ni oziroma če ta vpra- 
šanja v njem niso urejena. 

323. člen 

Zakon lahko določi, da občine lahko s svojim predpisom uredijo posamezna 
vprašanja, ali pa jih uredijo drugače, kot so urejena z zakonom. 

324. člen 

Zakon lahko določi temeljna načela na naslednjih področjih, ki jih delovni 
ljudje in občani samostojno urejajo v občini, v krajevni skupnosti, v samo- 
upravnih interesnih skupostih in v organizacijah združenega dela: 

1. organizacija samoupravljanja v občini in v krajevni skupnosti; 
2. financiranje skupnih potreb v krajevni skupnosti in v občini; 
3. organizacija samoupravnih interesnih skupnosti in medsebojna raz- 

merja delavcev na teh področjih; 
4. prostorsko urejanje naselij; 
5. urejanje in uporaba stavbnih zemljišč; 
6. urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni rabi; 
7. stanovanjska graditev ter njeno financiranje; gospodarjenje s sta- 

novanji; 
8. delovanje in upravljanje komunalnih delovnih organizacij; 
9. upravljanje in vzdrževanje občinskih cest ter mestnih ulic in urejanje 

prometa na njih; 
10. otroško varstvo in socialno skrbstvo; 
11. telesnokulturna dejavnost; 
12. organizacija občinskih upravnih služb; 
13. referendum v občini, v krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih 

skupnostih in v organizacijah združenega dela,. 
Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko z zakonom določi te- 

meljna načela v drugih zadevah, ki jih delovni ljudje in občani samostojno 
urejajo v občini, v krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih 
in v organizacijah združenega dela, Odločitev o tem se sprejme z ustavnim 
zakonom. 

325. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije daje soglasje k spremembi usta- 
ve Socialistične federativne republike Jugoslavije. Soglasje k spremembi ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije je sprejeto-, če zanj glasujeta dve 
tretjini vseh delegatov v vsakem zboru skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

326. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije daje soglasje k zakonom ozi- 
roma drugim splošnim aktom, za katere je po ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije določeno, da jih sprejema zbor republik in pokrajin skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije na podlagi soglasja skup- 
ščin republik in avtonomnih pokrajin in ki se nanašajo na: 
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1. družbeni plan Jugoslavije; 
2. monetarni sistem in emisijo denarja; devizni sistem, zunanjetrgovinski 

promet, kreditne in druge ekonomske odnose s tujino; oblikovanje denarnih 
in deviznih rezerv in razpolaganja z njimi, kadar je to v interesu za vso državo; 
carinsko in necarinsko zaščito; družbeno* kontrolo cen proizvodov in storitev; 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin; določanje dohodkov, ki jih imajo družbenopolitične skup- 
nosti od obdavčevanja proizvodov in storitev v prometu; sistem in vire sredstev 
za financiranje federacije; določanje ukrepov omejitve trga in prostega prometa 
blaga in storitev ter ukrepov, ki so podlaga za kompenzacijo ter način in oblike 
kompenzacije; združevanje organizacij združenega dela, ki opravljajo gospo- 
darsko dejavnost, in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za celotno ob- 
močje Socialistične federativne republike Jugoslavije in obvezno združevanje 
organizacij združenega dela v poslovne skupnosti; avtentično razlago zveznih 
zakonov, ki jih sprejema zbor republik in pokrajin; 

3. določanje skupnega obsega sredstev zveznega proračuna za vsako leto; 
4. odločanje o ustanovitvi skladov in prevzemanju obveznosti federacije, 

razen kadar so po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije zvezni 
organi pooblaščeni, da sami ustanavljajo sklade in sami prevzemajo obveznosti 
federacije; 

5. ratificiranje mednarodnih pogodb, ki terjajo izdajo novih ali spremembo 
veljavnih zakonov, ki jih sprejema zbor republik in pokrajin skupščine Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije. 

327. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije in njena delegacija v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
imata pravico, da v skladu z ustavo Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije predlagata zakone in druge splošne akte z delovnega področja tega zbora, 
ki se sprejemajo na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

328. člen 
Predpise za izvrševanje zakonov izdajajo Izvršni svet Skupščine Sociali- 

stične republike Slovenije in republiški upravni organi v skladu s to ustavo in 
ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Občinski organ lahko izda predpis za izvršitev zakona samo, če je za to 
izrecno pooblaščen z zakonom: 

329. člen 

Zakone neposredno izvršujejo občinski organi v skladu s to ustavo in 
z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Republiški organi neposredno izvršujejo zakon samo, če so za to izrecno 
pooblaščeni z zakonom. 

330. člen 

Pri izvrševanju svojih pravic in dolžnosti sodelujejo republiški upravni 
organi s pristojnimi občinskimi upravnimi organi. 

Republiški upravni organi lahko zahtevajo -od ustreznih občinskih upravnih 
organov poročila, obvestila in mnenja in jim lahko dajejo svoje mnenje in pri- 
pombe v zvezi z reševanjem upravnih zadev. 



Priloge 951 

Republiški upravni organi morajo opozarjati Izvršni, svet Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije na nezakonite akte občinskih skupščin ter na nji- 
hove akte, ki so v nasprotju s politiko Skupščine Socialistične republike Slove^ 
nije, in na nezakonite akte občinskih upravnih organov. 

331. člen 

Republiški upravni organi imajo pravico, da v zadevah, ki so splošnega 
pomena za republiko1, v skladu z zakonom opravljajo nadzorstvo nad delom 
občinskih upravnih organov, izdajajo tem organom obvezna navodila in lahko 
zadržijo izvršitev njihovih nezakonitih aktov, ki so izdani izven upravnega 
postopka. 

Z zakonom se lahko predpiše, da so občine dolžne ustanoviti upravne organe 
za opravljanje določenih zadev, ki so splošnega pomena za republiko. 

Občinski upravni organi morajo zagotoviti izvrševanje zakonov, aktov in 
ukrepov republiških organov v zadevah, ki so splošnega pomena za republiko. 
V ta namen so dolžni sodelovati z republiškimi organi, če ti zahtevajo tako 
sodelovanje v skladu z zakonom. 

Zadeve splošnega pomena za republiko so z zakonom določene zadeve, ki so 
bistvenega pomena za uresničevanje pravic in dolžnosti republike, in jih nepo- 
sredno izvršujejo organi v občinah. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije ima pravico in 
dolžnost, da opozarja občinske skupščine na nezakonito ali nepravilno delo 
občinskih upravnih organov pri izvrševanju zakonov, aktov, in ukrepov repu- 
bliških organov v zadevah, ki so splošnega pomena za republiko. 

332. člen 

Republika lahko zagotavlja izvrševanje zakonov v občinah neposredno po 
svojih organih, če občinski organi ne zagotove in dokler ne zagotove njihovega 
izvrševanja. 

333. člen 

Z zakonom se lahko določi, da republiški upravni organi na .celotnem 
območju Socialistične republike Slovenije neposredno opravljajo inšpekcijo nad 
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, za katerih izvrševanje so dolžni 
skrbeti. 

II. poglavje 

Skupščina Socialistične republike Slovenije 

1. Položaj in pristojnosti 

334. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je organ družbenega samo- 
upravljanja in najvišji organ oblasti v okvirni' pravic in dolžnosti republike. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije izvršuje svoje pravice in dolž- 
nosti na podlagi in v okviru te ustave in zakonov. 
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335. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije: 
i— odloča o spremembi ustave Socialistične republike Slovenije in daje 

soglasje k spremembi ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije; 
— sklepa o spremembi meja Socialistične republike Slovenije; 
— določa splošna načela, cilje in smer politike Socialistične republike 

Slovenije; 
— sprejema družbeni plan Socialistične republike Slovenije; 
— sprejema zakone; 
— sprejema republiški proračun in potrjuje zaključni račun o izvršitvi 

republiškega proračuna; 
— daje soglasje k zakonom oziroma k drugim splošnim aktom, za katere 

je po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije določeno, da jih 
sprejema zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin; 

— daje obvezno razlago republiških zakonov; 
—■ spodbuja samoupravno sporazumevanje in sodeluje pri družbenem dogo- 

varjanju; 
— obravnava vprašanja, ki so skupnega pomena za organizacije združenega 

dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, in usklajuje njihove 
odnose in interese; 

— razpisuje republiški referendum; 
— odloča o razpisu javnih posojil; 
— odloča o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih samoupravnih 

organizacij in skupnosti za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in delegatom 
v družbenopolitičnih zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti; 

— obravnava in določa politiko izvrševanja republiških zakonov; 
— sodeluje s Skupščino Socialistične federativne republike Jugoslavije in 

skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin; 
— obravnava poročila republiških organov ter samoupravnih organizacij, 

za katere tako določa zakon; 
— obravnava mnenja in predloge Ustavnega sodišča Socialistične republike 

Slovenije o uresničevanju varstva ustavnosti in zakonitosti; 
— obravnava mnenja in predloge sodišč za preprečevanje družbi nevarnih 

in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti in obvestila sodišč in javnih 
tožilstev o uporabi predpisov in samoupravnih splošnih aktov ter problematiko 
dela sodišč in javnih tožilstev; 

— razglasi izvolitev Predsedstva republike, objavi njegovo sestavo in odloča 
o prenehanju mandata predsednika, člana ali Predsedstva republike v celoti; 

— voli in razrešuje predsednika in podpredsednike Skupščine Socialistične 
republike Slovenije; 

— voli in odpokliče delegate za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije; 

— voli in razrešuje člana Predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije; 

— voli in razrešuje predsednika, enega ali več podpredsednikov in člane 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije; imenuje in razre- 
šuje republiške sekretarje z zakonom določene druge republiške funkcionarje, 
ki vodijo republiške upravne organe; 
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— imenuje in razrešuje generalnega sekretarja Skupščine Socialistične 
republike Slovenije; 

— imenuje in razrešuje člane organov upravljanja samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, za katere je tako določeno z ustavo, zakonom ali drugim 
aktom skupščine; 

— voli oziroma imenuje in razrešuje druge republiške funkcionarje, ki jih 
določa zakon ali drug akt Skupščine Socialistične republike Slovenije; 

— voli in razrešuje člane Sveta republike; 
— voli in razrešuje predsednika in sodnike Ulstavniega sodišča Socialistične 

republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije in 
drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon; 

— imenuje in razrešuje javnega tožilca Socialistične republike Slovenije 
in druge javne tožilce v republiki, ki jih določa zakon; 

—• imenuje in razrešuje družbenega pravobranilca samoupravljanja Socia- 
listične republike Slovenije; 

— opravlja politično nadzorstvo nad delom Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in republiških upravnih organov ter nosilcev 
javnih in družbeih funkcij, odgovornih Skupščini Socialistične republike Slo- 
venije ter s svojimi smernicami usmerja delo teh organov; 

— nadzoruje izvrševanje družbenega plana Socialisične republike Slovenije 
in republiškega proračuna; 

—• opravlja družbeno nadzorstvo; 
— daje amnestijo za kazniva dejanja, ki so določena z republiškimi zakoni; 
— ustanavlja organizacije združenega dela ter druge organizacije, razen 

v primerih, ko je po zakonu za to pristojen Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije; 

— opravlja druge zadeve, ki so ji dane s to ustavo. 

336. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava vprašanja, ki so 
skupnega pomena za republiko kot celoto, in lahko v okviru pravic in dolžnosti 
republike sprejema deklaracije in resolucije. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije daje priporočila organom druž- 
benopolitičnih skupnosti v republiki ter organizacijam združenega dela, krajev- 
nim skupnostim, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim samo- 
upravnim organizacijam in skupnostim o vprašanjih splošnega pomen^. 

337. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko sklene1, da se predlog 
zakona ali drugo vprašanje iz njene pristojnosti predloži delovnim ljudem in 
občanom, da se na referendumu o njem izjavijo, in sicer preden ga sprejme 
ali o njem odloči ali potem, ko ga je že sprejela oziroma o njem odločila. 

Odločitev delovnih ljudi in občanov je za Skupščino Socialistične republike 
Slovenije obvezna. Dve leti po referendumu Skupščina Socialistične republike 
Slovenije ne more izdati zakona ali drugega akta, ki bi bil v nasprotju z izidom 
referenduma. 
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2. Sestava in volitve 

338. člen 

Skupščino Socialistične republike Slovenije sestavljajo zbor združenega dela, 
zbor občin in djjužbenoipolitični zbor. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov, družbenopolitični zbor pa 50 dele- 
gatov; v zboru občin ima vsaka občina in skupnost občin kot posebna družbeno- 
politična skupnost po enega delegata. 

339. člen 

O izvolitvi delegatov družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične 
republike Slovenije se izjavijo delegati družbenopolitičnih zborov občinskih 
skupščin. Postopek volitev članov družbenopolitičnega zbora Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije določa zakon. 

3. Področje in delo 

340. člen 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor obravnavajo 
in odločajo o vprašanjih iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije enakopravno oziroma skupaj, zbor združenega dela in zbor občin pa tudi 
samostojno. 

O zadevah iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije, o 
katerih soodločajo na podlagi te ustave skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti, odločajo pristojni zbori skupščine enakopravno s skupščino ustrezne samo- 
upravne interesne skupnosti. 

341. člen 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor enakopravno 
1. odločajo: 
— o spremembi ustave Socialistične republike Slovenije; 
— o spremembi meja Socialistične, republike Slovenije; 
— o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih samoupravnih orga- 

nizacij in skupnosti za skupščine družbenopohtičnih skupnosti in delegatom 
v družbenopohtičnih zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti ; 

2. dajejo soglasja: 
— k spremembi ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije; 
— k družbenemu planu Jugoslavije; 
3. sprejemajo poslovnik Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

342. člen 

Zbor združenega dela in zbor občin enakopravno oziroma enakopravno z 
družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo sprejemata zakone 
in druge splošne akte, ki se nanašajo na: 

— sistem družbenega planiranja; 
— družbenoekonomski razvoj Socialistične republike Slovenije, programe 

dolgoročnega razvoja in družbeni plan Socialistične republike Slovenije ter 
akte o tekoči družbenoekonomski politiki; 
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— uresničevanje z družbenimi plani začrtane politike in v skladu s tem 
usmerjanje delitve dohodka; 

— zaposlovanje in socialno varnost; 
—• družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev; 
—• sistem financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skup- 

nosti; 
— davčni sistem; 
— republiški proračun in zaključni račun; 
— republiške blagovne rezerve; 
—- javna posojila; 
— temeljna načela za financiranje skupnih potreb v krajevni skupnosti 

in v občini; 
— temeljna načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti in 

medsebojna razmerja delavcev na teh področjih; 
— obveznost ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti oziroma nji- 

hovo ustanovitev, načela za njihovo organizacijo in medsebojna razmerja delav- 
cev ter obveznost plačevanja prispevkov tem skupnostim; 

— odločitve o začasni ureditvi vprašanja, od katerih je bistveno odvisno 
delo samoupravne interesne skupnosti, če samoupravna interesna skupnost o 
takih vprašanjih sama ne odloči; 

— začasne ukrepe zoper organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti in druge samoupravne organizacije; 

•— temeljna vprašanja sistema in politike razvoja na vseh področjih druž- 
benih dejavnosti in na področjih dejavnosti posebnega družbenega pomena v 
gospodarstvu; 

— temelje stanovanjske politike in usmerjanje razvoja stanovanjskega go- 
spodarstva ter lastninsko in razpolagalno pravico občanov na stanovanjskih 
in poslovnih zgradbah ter na posameznih stanovanjskih in poslovnih prostorih; 

— mednarodne odnose; 
— ljudsko obrambo v republiki, državno in javno varnost in sistem druž- 

bene samozaščite; 
— varnost prometa, varstvo pred požari in naravnimi nesrečami; 
— varstvo živali in rastlin pred kužnimi boleznimi; 
—• gospodarjenje s prostorom, prostorsko in urbanistično planiranje; 
— varstvo narave in človekovega okolja; 
>— temeljna načela za prostorsko urejanje naselij; 
— temeljna načela za urejanje in uporabo stavbnih zemljišč in temeljna 

načela za urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni rabi; 
— projektiranje, investiranje in graditev objektov; 
— družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov ter 

družbene lastnine; 
— določanje kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostne in vzgojne ukrepe, 

posebne sodne postopke in postopek o prekrških ter izvrševanje kazenskih 
sankcij; 

— amnestijo in pomilostitev; 
— organizacijo sodišč in javnih tožilstev; 
— organizacijo družbenih pravobranilstev samoupravljanja; 
— odvetništvo in drugo pravno pomoč; 
— družbeni sistem informiranja in splošne pogoje dejavnosti javnega 

obveščanja; 
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— družinska razmerja in zakonsko zvezo; 
—1 dedovanje; 
— 1 astninsko,pravne odnose in obligacijska razmerja; 
— premoženjska in druga materialnopravna razmerja na področju prometa; 
— ustanavljanje, in organizacijo republiških organov in njihovih služb in 

temeljna načela za organizacijo občinskih upravnih služb; 
— republiški referendum in temeljna načela za referendum v občini, v 

krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah 
združenega dela; 

— republiške praznike; 
— republiška priznanja in odlikovanja; 
— sistem zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih, statističnih in dru- 

gih podatkov, ki imajo pomen za republiko; 
—> druge zadeve skupnega pomena za delovne ljudi v združenem delu, 

v krajevnih skupnostih in občinah. 
Zbor združenega dela in zbor občin enakopravno oziroma enakopravno 

z družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo dajeta soglasje 
k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik 
in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije na pod- 
lagi soglasja republiških in pokrajinskih skupščin, če te zadeve niso v samo- 
stojni pristojnosti zbora združenega dela. 

343. člen 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti za območje republike na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in 
socialnega varstva enakopravno z zborom združenega dela in zborom občin 
sprejema zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na vprašanja s teh pod- 
ročij . 

Z ustavnim zakonom se lahko določi, da tudi skupščine drugih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za območje republike odločajo enakopravno z zborom 
združenega dela in zborom občin o sistemskih in o drugih temeljnih vprašanjih 
z njihovega področja. 

Pristojni zbori Skupščine Stocialistične Republike Slovenije samostojno 
sprejemajo odločitve, s katerimi se začasno uredijo vprašlanja, od katerih 
je bistveno odvisno delo samoupravne interesne skupnosti za območje repu- 
blike, če samoupravna interesna skupnost o takih vprašanjih ne odloči, ter 
samostojno sprejemajo z zakonom določene začasne ukrepe proti samoupravnim 
interesnim skupnostim za območje republike v primerih in pod pogoji, ki velja- 
jo za sprejemanje takih ukrepov proti organizacijam združenega dela. 

344. člen 

Družbenopolitični zbor enakopravno sprejema zakone in diruge splošne 
akte s pristojnim zborom oziroma pristojnima zboroma, ki se nanašajo na: 

— uresničevanje, razvoj in varstvo z ustavo določenega socialističnega 
samoupravnega sistema; 

—• uresničevanje ustavnega položaja in enakopravnosti narodov in na- 
rodnosti ; 

— uresničevanje temeljnih skupnih interesov socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin; 
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— mednarodne odnose, ljudsko obrambo v republiki, državno varnost 
in sistem družbene samozaščite; 

— temeljna vprašanja s področja kadrovske politike1, 

345. člen 

Družbenopolitični zbor sodeluje v postopku sprejemanja zakonov in drugih 
splošnih aktov z zborom združenega dela in zborom občin tako, da sprejema 
stališča v zadevah, ki se nanašajo na: 

— temeljne cilje in osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja So- 
cialistične republike Slovenije, ki so vsebovana v programih dolgoročnega raz- 
voja in srednjeročnih družbenih planih; 

—i uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo svoboščin in pravic 
človeka in občana; 

—< družbeni sistem informiranja in splošne pogoje javnega obveščanja. 

346. člen 

Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno z družbenopolitič- 
nim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo sprejema zakone in druge splošne 
akte, ki se nanšajo na: 

— medsebojna razmerja v združenem delu; 
—• varstvo pri delu; 
— nadomestila organizacijam združenega dela, ki jim republiški ukrepi 

za izvajanje določene ekonomske politike trajneje in v večjem obsegu onemo- 
gočajo normalno reprodukcijo; 

— Narodno banko Slovenije, bančništvo, kreditno-monetarno in bančno 
dejavnost; 

— službo družbenega knjigovodstva v republiki; 
— zavarovalstvo in obvezno zavarovanj e oseb in premoženja; 
—• stanje in razvoj posameznih gospodarskih področij; 
— varstvo kakovosti proizvodov in storitev. 
Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno z družbenopolitič- 

nim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo daje soglasje k zveznim zakonom 
in drugim splošnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupšči- 
ne Socialistične federativne republike Jugoslavije na podlagi soglasja repu- 
bliških in pokrajinskih skupščin in ki se nanašajo na: 

— ratificiranje mednarodnih pogodb, ki terjajo izdajo novih ali spremembo 
veljavnih zakonov; 

— združevanje organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko de- 
javnost, in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za celotno območje So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije; 

— obvezno združevanje organizacij združenega dela v poslovne skupnosti. 

347. člen 

Odločitev o izločitvi dela dohodka za skupne in splošne družbene potrebe 
ter o namenu in obsegu sredstev za te potrebe ne more biti sprejeta, če je ne 
sprejme zbor združenega dela. 
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348. člen 

Zbor občin samostojno oziroma enakopravno z družbenopolitičnim zborom 
v skladu z njegovo pristojnostjo sprejema zakone in druge splošne -akte, ki se 
nanašajo na: 

— temeljna načela za organizacijo samoupravljanja v občini in v kra- 
jevni skupnosti; 

— ustanavljanje oziroma odpravljanje občin in spreminjanje1 njihovih 
območij; 

— državljanstvo in državljanska stanja; 
— združevanje občanov, javne shode in prireditve; 
— pravni položaj verskih skupnosti; 
— žige, pečate in overitve podpisov; 
— temeljna vprašanja upravljanja in vzdrževanja občinskih cest ter 

mestnih ulic in urejanje prometa na njih. 

349. člen 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor na skupni seji: 
— razglasijo izvolitev Predsedstva republike, objavijo njegovo sestavo 

in odločajo o prenehanju mandata predsednika, člana ah Predsedstva repu- 
blike v celoti; 

— volijo in razrešujejo s tajnim glasovanjem člana Predsedstva Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije; 

— volijo in odpokličejo s tajnim glasovanjem delegate za Zbor republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

350. člen 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor enakopravno: 
— volijo in razrešujejo predsednika Skupščine Socialistične republike Slo- 

venije, podpredsednike Skupščine Socialistične republike Slovenije in imenu- 
jejo ter razrešujejo generalnega sekretarja Skupščine Socialistične republike 
Slovenije; 

— volijo in razrešujejo^ člane Sveta republike; 
— volijo in razrešujejo predsednika, enega ali več podpredsednikov in člane 

Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije; imenujejo in 
razrešujejo republiške sekretarje ter z zakonom določene druge republiške 
funkcionarje, ki vodijo republiške upravne organe; 

— volijo in razrešujejo' predsednike in člane stalnih komisij Skupščine 
Socialistične republike Slovenije; 

— volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Ustavnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije; 

— volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Vrhovnega sodišča Sociali- 
stične republike Slovenije ter drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon; 

—• imenujejo in razrešujejo javnega tožilca Socialistične republike Slovenije 
ter druge javne tožilce v republiki, ki jih določa zakon; 

— imenujejo in razrešujejo družbenega pravobranilca samoupravljanja 
Socialistične republike Slovenije; 

— volijo oziroma imenujejo in razrešujejo druge republiške funkcionarje, 
ki jih določa zakon ali drug akt Skupščine Socialistične republike Slovenije; 
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— imenujejo in razrešujejo člane organov upravljanja samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, za katere je tako določeno z ustavo, zakonom ali 
drugim aktom Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

351. člen 

Predlog o izvolitvi, imenovanju ali razrešitvi republiških funkcionarjev 
je sprejet, če so tak predlog sprejeli zbori, ki odločajo o izvolitvi, imenovanju 
ali razrešitvi teh funkcionarjev, enakopravno. Ce predloga ne sprejme eden od 
zborov, predloži komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije za 
volitve in imenovanja oziroma drug pooblaščen predlagatelj nov predlog. 

352. člen 

Vsak zbor lahko v okviru svojega delovnega področja samostojno obrav- 
nava vprašanja s teh področij, spremlja stanje in razvoj, zavzema stališča 
sprejema sklepe in daje pobude za izvajanje politike, predpisov in drugih 
splošnih aktov Skupščine Socialistične republike Slovenije, obravnava sta- 
nje kadrov in potrebe po kadrih, spodbuja samoupravno sporazumevanje in 
sodeluje pri družbenem dogovarjanju, razvija sodelovanje in usklajuje odnose 
temeljnih organizacij združenega dela oziroma skupnosti, ter daje organiza- 
cijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim samo- 
upravnim organizacijam in skupnostim priporočila o teh vprašanjih. 

Vsak zbor lahko v okviru svojega delovnega področja zahteva od Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije poročila in mu postavlja 
vprašanja. 

Vsak zbor lahko v okviru svojega delovnega področja zahteva poročila in 
pojasnila od republiških sekretarjev in drugih funkcionarjev na čelu republiških 
upravnih organov. 

353. člen 

Vsak zbor, ki ne sodeluje pri odločanju o posameznem vprašanju, ima 
pravico razpravljati o tem vprašanju, zavzemati stališča in dajati svoje predloge 
pristojnim zborom, če gre za vprašanja, ki imajo poseben pomen za izvrševanje 
njegovih nalog. 

Pristojni zbori morajo pred odločitvijo razpravljati o stališčih in predlogih 
tega zbora. 

Ce pristojni zbor oziroma pristojna zbora s takim stališčem oziroma pred- 
logom ne soglašata, je lahko zakon ali drug akt, na katerega se tako stališče 
oziroma predlog nanaša, sprejet šele ko se opravi postopek, določen s poslov- 
nikom Skupščine Socialistične republike Slovenije, po katerem, razpravljata o 
spornem vprašanju pristojni zbor oziroma pristojna zbora in zbor, ki je dal 
stališče oziroma predlog. 

354. člen 

Zakon ali drug akt lahko predlaga vsak delegat oziroma skupina delegatov 
v svojem zboru. Izvršni svet Skupščine SociiaMsjtične republike Slovenije, 
skupščina samoupravne interesne skupnosti za območje republike, odbor 
zbora, komisija skupščine, skupna komisija dveh ali več zborov in občinska 
skupščina. 
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Republiški sekretarji in drugi funkcionarji na čelu samostojnih republiških 
upravnih organov lahko predlagajo Skupščini Socialistične republike Slovenije 
zakon ali drug akt s svojega delovnega področja. 

355. člen 

Vsak zbor lahko predlaga izdajo zakona ali drugega akta tudi o zadevah, ki 
spadajo v področje drugega zbora. 

Zahtevo za izdajo zakona lahko dajo tudi družbenopolitične organizacije, 
gospodarska zbornica, samoupravne organizacije in skupnosti, društva in 
občani. 

356. člen 

Delegati v zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije o vprašanjih, 
ki so' na dnevnem redu, razpravljajo in usklajujejo stališča, da bi za odločitev 
dosegli soglasje, in po potrebi preverjajo stopnjo soglasja s predhodnimi glaso- 
vanji oziroma izjavljanji. 

O tem, kdaj se da zakon, splošni akt ali druga odločitev na končno glasova- 
nje, odloči predsednik zbora. Ce to predlaga delovno telo Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije ali s poslovnikom določeno število delegatov, pa se predsednik zbora 
s tem ne strinja, odloči o tem zbor. 

357. člen 

Vsak zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije veljavno sklepa, če je 
na seji navzoča večina vseh delegatov v zboru. 

Zbor veljavno sprejme zakon, splošni akt in drugo končno odločitev z večino 
glasov vseh delegatov v zboru, če se s to ustavo ne zahteva višja stopnja so- 
glasja. Druge odločitve sprejema zbor z večino glasov navzočih delegatov. 

Kadar zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije odločajo na skupni 
seji, veljavno sklepajo z večino glasov vseh delegatov vseh zborov na seji, na 
kateri je navzoča večina vseh delegatov vsakega zbora. 

Glasovanje je javno. Ce zbor v skladu s poslovnikom tako sklene, se glasu- 
je tajno. 

358. člen 

Vsak zbor zaseda in odloča ločeno na svoji seji. 
Zbori, ki enakopravno sodelujejo pri sprejemanju zakona ali drugega akta, 

lahko sklenejo, da bodo zakon oziroma akt obravnavali ali pa tudi sprejeli 
skupaj. 

Ce zbori sklenejo, da bodo zasedali skupaj, glasujejo delegati vsakega zbora 
posebej. 

Predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije lahko v sporazumu 
s predsedniki zborov skliče sejo zborov, na kateri zbori skupaj obravnavajo 
vprašanja, ki so skupnega pomena za zbore. 

359. člen 

Pristojni zbor mora obravnavati tako mnenje in zavzeti do njega stališče, 
in drugih vprašanjih. 

Pristojni zbor mora obravnavati tako mnenje in zavesti do njega stališče. 
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360. člen 

Pristojni zbor lahko sklene, da se zakonski predlog da v javno obravnavo 
ali pa, da se k obravnavanju predloga zakona ali drugega akta povabjio pred- 
stavniki samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij 
in društev. 

361. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije in vsak zbor skupščine imajo 
svoj poslovnik, s katerim urejajo delo, faze postopka za sprejemanje zakonov, 
splošnih aktov in drugih odločitev glede na doseženo stopnjo soglasja, način 
usklajevanja stališč in preverjanje stopnje soglasja, natančneje določijo de- 
lovna področja zborov, soodločanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
s pristonimi zbori, način usklajevanja njihovega dela in druge za delo Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in njenih zborov pomembne zadeve. 

4. Sprejemanje zakonov 

362. člen 

Zakon oziroma drug akt, pri katerega sprejemanju enakopravno sodelu- 
jejo zbori ali zbori in skupščina samoupravne interesne skupnosti oziroma h 
kateremu je po tej ustavi družbenopohtični zbor dolžan sprejeti stališča, je 
sprejet, če so ga zbori ali zbori in skupščina samoupravne interesne skupnosti 
sprejeli v enakem besedilu oziroma v skladu s stališči družbenopolitičnega 
zbora. 

Če se zbori ali zbori in skupščina samoupravne interesne skupnosti po dveh 
zaporednih obravnavah spornega vprašanja ne zedinijo glede besedila pred- 
loga zakona ali drugega akta, ah če predlog zakona oziroma drugega akta 
ni bil sprejet v enem ali več zborih ali v skupščini samoupravne interesne 
skupnosti oziroma ni bil sprejet v skladu s stališči družbenopolitičnega zbora, 
postavijo skupno komisijo, v katero izvoli vsak zbor in skupščina samoupravne 
interesne skupnosti enako število članov. Skupna komisija pripravi predlog 
za uskladitev spornih vprašanj. 

Če se skupna komisija ne sporazume aH če zbori oziroma skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti ne sprejmejo njenega sporazumnega predloga, 
se predlog odloži z dnevnega reda. Predlog se lahko ponovno da na dnevni red 
na predlog enega zbora ali skupščine samoupravne interesne skupnosti ali 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Če izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije ugotovi, da je 
ureditev vprašanja, o katerem ni bilo doseženo soglasje, nujna zato, ker bi 
zaradi nerešenega vprašanja lahko nastala za republiko občutna škoda, ali 
bi bilo ogroženo nemoteno opravljanje dejavnosti oziroma zadev, ki so poseb- 
nega družbenega pomena, lahko predlaga Predsedstvu republike, da se sprejme 
zakon o začasnih ukrepih, s katerim naj se začasno uredi to vprašanje. 

Če se predsedstvo republike strinja s tem, da je zakon o začasnih ukrepih 
potreben, določi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije pred- 
log zakona o začasnih ukrepih in ga predloži zborom oziroma zborom in skup- 
ščini samoupravne interesne skupnosti, ki so pristojni za odločanje o vpraša- 
nju, o katerem ni bilo doseženo soglasje. 
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Zakon o začasnih ukrepih je v pristojnih zborih oziroma v zborih in 
skupščini samoupravne interesne skupnosti sprejet, če je zanj glasovala večina 
navzočih delegatov v teh zborih oziroma v zborih in skupščini samoupravne 
interesne skupnosti. 

Če zakon o začasnih ukrepih v pristojnih zborih oziroma v zborih in skup- 
ščini samoupravne interesne skupnosti ni sprejet v enakem besedilu, lahko 
Predsedstvo republike predlaga obravnavo na skupni seji vseh zborov Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. Zbori Skupščine Socialistične republike 
Slovenije na skupni seji veljavno sklepajo o zakonu o začasnih ukrepih, če je 
na seji navzoča večina delegatov vsakega zbora. Zakon o začasnih ukrepih velja, 
če je bil sprejet z večino glasov navzočih delegatov. 

Zakon o začasnih ukrepih ostane v veljavi do sprejema dokončnega akta, 
vendar najdalj eno leto od dneva, ko je bil sprejet. 

Ce proračun do dneva, ko bi moral začeti veljati, ne more biti sprejet, se 
financiranje začasno izvaja na temelju proračuna iz prejšnjega leta. 

5. Predsednik in podpredsednik Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in predsedniki zborov 

363. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije ima predsednika in enega ah 
več podpredsednikov, ki jih izvoli izmed delegatov v zborih Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Predsednik in podpredsednik Skupščine ne moreta biti več kot dvakrat 
zaporedoma izvoljena za to funkcijo. 

364. člen 

Predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije predstavlja skup- 
ščino; sklicuje in vodi skupno sejo vseh zborov skupščine; skrbi, da se dela 
po skupščinskem poslovniku; podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejema 
skupščina, razen resolucij, deklaracij in priporočil, ki jih sprejema posamezen 
zbor; opravlja druge zadeve, ki so mu dane s skupščinskim poslovnikom. 

Predsednik skupščine s podpredsedniki skupščine in s predsedniki zborov 
obravnava vprašanja usklajevanja in programiranja dela zborov in delovnih 
teles v skupščini in njihovega sodelovanja s skupščinami samoupravnih inte- 
resnih skupnosti; skrbi za sodelovanje Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije s Skupščino Socialistične federativne republike Jugoslavije in skup- 
ščinami socialističnih republik, avtonomnih pokrajin in občin; skrbi za izva- 
janje poslovnika skupščine, razlaga določbe poslovnikov skupščine in zborov 
glede pristojnosti zborov in teles skupščine in sprejema stališča o drugih, s 
poslovnikom skupščine določenih vprašanjih, ki so skupnega pomena za delo 
zborov. 

Ce je predsednik zadržan, ga nadomestuje podpredsednik. 

365. člen 

Vsak zbor ima predsednika in podpredsednika zbora, ki ju izvoli izmed 
delegatov zbora. 
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Predsednik zbora sklicuje in vodi seje zbora, podpisuje resolucije, deklara- 
cije in priporočila zbora, skrbi da se dela po poslovniku in opravlja druge 
zadeve, ki so določene s poslovnikom zbora. 

Predsednik zbora je dolžan sklicati sejo zbora, če to zahteva predsednik 
skupščine, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije ali najmanj 
ena petina delegatov v zboru. Ce predsednik zbora ne skliče seje, ko bi jo po 
ustavi moral sklicati, jo lahko skliče skupina dvajsetih delegatov ali predsednik 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Če je predsednik zbora zadržan, ga nadomestuje podpredsednik. 

366. člen 

Položaj in delo delegatov, ki opravljajo v Skupščini Socialistične republike 
Slovenije določene funkcije, se ureja s poslovnikom Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

367. člen 

Vsak zbor samostojno odloča o verifikaciji pooblastil delegatov na zase^ 
danju zbora in o imunitetnih vprašanjih delegatov. 

Vsak zbor ima svojo stalno komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja. 

368. člen 

Skupščina ima generalnega sekretarja. 
Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko ustanovi strokovne, po- 

svetovalne in podobne službe, ki so potrebne za opravljanje zadev v zvezi z 
delom skupščine. 

6. Stalna in občasna telesa skupščine 

369. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije in njeni zbori lahko ustanovijo 
komisije, odbore in druga stalna ali občasna delovna telesa, da proučijo pred- 
loge zakonov in drugih aktov, da proučijo druga vprašanja s svojega delov- 
nega področja in da spremljajo izvrševanje zakonov in drugih aktov skupščine. 

Sestavo, naloge in način dela teles določajo poslovniki ali odloki skupščine 
oziroma zborov. 

370. člen 

Komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije za narodnosti obrav- 
nava vprašanja, ki zadevajo narodnostni značaj, položaj, pravice in razvojne 
možnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

Komisijo sestavlja enako' število pripadnikov slovenskega naroda, italijanske 
in madžarske narodnosti. 

371. člen 

S poslovnikom Skupščine Socialistične republike Slovenije so lahko posa- 
meznim delovnim telesom skupščine in zborom dana pooblastila, da opravljajo 
ankete in poizvedbe ter v ta namen zahtevajo od državnih organov in organi- 
zacij potrebne podatke, spise in druge listine, kakor tudi druga pooblastila za 
izpolnitev njihovih nalog. 
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Delovna telesa skupščine ne morejo imeti preiskovalnih ali drugih sodnih 
funkcij. 

7. Izvolitev člana Predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

372. člen 

Člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socia- 
listične republike Slovenije voh Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Kandidata za člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije po prej opravljenem postopku kandidiranja. 

V primeru odsotnosti oziroma daljše zadržanosti nadomešča člana Pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije predsednik Predsedstva 
republike. 

373. člen 

Član Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socia- 
listične republike Slovenije je za svoje delo odgovoren Skupščini Socialistične 
republike Slovenije. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije odpokliče člana Predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slo- 
venije, če ugotovi, da je pri opravljanju svoje funkcije deloval v nasprotju 
z ustavo ali v nasprotju s temelji politike Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

374. člen 

Načela kandidacijskega postopka ter postopek izvolitve in odpoklica člana 
Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične 
republike Slovenije ureja zakon. 

III. poglavje 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 

375. člen 

Predsedstvo republike predstavlja Socialistično republiko Slovenijo in 
opravlja druge s to ustavo določene pravice in dolžnosti. 

376. člen 

Predsedstvo republike obravnava vprašanja s področja ljudske obrambe, 
varstva z ustavo določenega reda, mednarodnih odnosov in druga temeljna 
politična vprašanja iz pristojnosti skupščine Socialistične republike Slovenije, 
zavzema stališča O' teh vprašanjih, daje pobudo za njihovo obravnavo in lahko 
daje predloge za njihovo reševanje pristojnim organom družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih organizacij in skupnosti ter predlaga razpravo o teh 
vprašanjih v družbenopolitičnih organizacijah. 
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Predsedstvo republike lahko v okviru svojih pravic in dolžnosti obravnava 
vprašanja izvajanja politike, ki jo je v svojih aktih določila Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije, zavzema o njih stališča in lahko daje predloge 
za njihovo reševanje ter jih sporoča pristojnim organom. 

377. člen 

Predsedstvo republike obravnava vprašanja, ki se nanašajo na enako- 
pravnost narodov in narodnosti in usklajevanje temeljnih skupnih interesov 
Socialistične republike Slovenije in drugih republik in avtonomnih pokrajin, 
zavzema stališča o teh vprašnjih in daje pobude in predloge za njihovo re- 
ševanje. 

Predsedstvo republike sodeluje s Predsedstvom Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in predsedstvi socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin. 

378. člen 

Predsedstvo republike v okviru svojih pravic in dolžnosti pripravlja ljudsko 
obrambo, ob napadu na državo pa organizira in vodi splošni ljudski odpor. 

Predsedstvo republike v okviru načrtov, sklepov in smernic Predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije določa načrte obrambe repu- 
blike, daje stnernice za sprejemanje ukrepov za pripravo gospodarstva in. druž- 
benih dejavnosti in za mobilizacijo vseh človeških in materialnih virov in sil 
za obrambo države, za usklajevanje načrtov in ukrepov družbenopolitičnih 
skupnosti, organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih organizacij za 
funkcioniranje in delo v primeru neposredne vojne nevarnosti in v vojni, in 
razvoj vseh drugih oblik splošne ljudske obrambe. 

Predsedstvo republike ima Svet za ljudsko obrambo. 
Predsednik Predsedstva republike je predsednik Sveta za ljudsko obrambo. 

379. člen 

Predsedstvo republike, v okviru svojih pravic in dolžnosti: 
1. predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije kandidata za pred- 

sednika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije; 
2. razglaša odlok o izvolitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije; 
3. razglaša zakone z ukazom; 
4. predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije izvolitev in razre- 

šitev predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slo- 
venije; 

5. daje predloge za izvolitev oziroma imenovanje funkcionarjev iz Socia- 
listične republike Slovenije, ki jih predlaga oziroma imenuje Predsedstvo So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije oziroma Predsednik republike; 

6. podeljuje odlikovanja Socialistične republike Slovenije; 
7. daje v skladu z zakonom pomilostitve za kazniva dejanja; 
8. opravlja druge s to ustavo določene zadeve. 

380. člen 

Ce Predsedstvo republike da predlog za reševanje vprašanja Skupščini 
Socialistične republike Slovenije, pa Skupščina Socialistične republike Slove- 
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nije predloga ne sprejme, Skupščina Socialistične republike Slovenije in Pred- 
sedstvo republike isporazumno določita postopek za obravnavanje spolrnih 
vprašanj. 

381. člen 

Predsedstvo republike v razširjeni sestavi s predsednikom Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije, predsednikom Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije in predsedniki republiških vodstev Zveze sindi- 
katov Slovenije, Zveze mladine Slovenije in Zveze združenj borcev narodno- 
osvobodilne vojne Slovenije: 

1. med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti izdaja na svojo pobudo 
ali na predlog Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije 
uredbe z zakonsko močjo o vprašanjih iz pristojnosti Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, če se Skupščina Socialistične republike Slovenije ne more 
sestati. Te uredbe predloži Predsedstvo republike v potrditev Skupščini So- 
cialistične republike Slovenije, brž ko se lahko Skupščina Socialistične republike 
Slovenije sestane. Z uredbo z zakonsko močjo, sprejeto za časa vojne, se lahko 
izjemoma, dokler traja to stanje in če to zahtevajo interesi obrambe države, 
suspendirajo posamezne določbe ustave Socialistične republike Slovenije, ki se 
nanašajo na posamezne svoboščine in pravice delovnih ljudi in občanov in 
pravice samoupravnih organizacij ali na sestavo in pooblastila izvršilnih, 
upravnih in drugih organov v Socialistični republiki Sloveniji. S tako uredbo 
se lahko ustanovijo pokrajinski odbori, ki opravljajo določene funkcije oblasti; 

2. opravlja med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, če se pristojni 
zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije ne morejo sestati, vse zadeve 
v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednika in članov Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, z imenovanji in razrešitvami repu- 
bliških sekretarjev in drugih republiških funkcionarjev, ki jih voli oziroma 
razrešuje Skupščina Socialistične republike Slovenije, ter zadeve v zvezi z 
mandatom in imuniteto delegatov. 

382. člen 

Predsedstvo republike izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi in 
v okviru te ustave in zakonov in je za to odgovorno. 

Predsedstvo republike obvešča Skupščino Socialistične republike Slove- 
nije O' svojem delu. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko zahteva od Predsedstva 
republike, da da stališče o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki 
imajo pomen za delo Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

383. člen 

Predsedstvo republike sestavljajo predsednik, šest članov in po položaju 
predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Listo kandidatov za člane Predsedstva republike določi kandidacijska kon- 
ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Načela kandidacij- 
skega postopka za člane predsedstva ureja zakon. 

Predsednika in člane Predsedstva republike volijo občinske skupščine 
in skupščine skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti, po 
postopku in na način, določen z zakonom. 
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Predsednik in člani Predsedstva republike so izvoljeni, če je za listo glaso- 
vala večina vseh delegatov v dveh tretjinah občinskih skupščin skupnosti občin 
kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

384. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije razglasi izvolitev in objavi 
sestavo Predsedstva republike na skupni seji vseh zborov. 

Člani Predsedstva republike dajo po izvolitvi na skupni seji vseh zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije slovesno izjavo. 

Predsedstvo republike prevzame dolžnost po slovesni izjavi. 

385. člen 

Član Predsedstva republike uživa imuniteto'. Glede imunitete člana Pred- 
sedstva republike se primerno uporabljajo določbe o imuniteti delegatov v 
skupščini. 

O imuniteti svojega člana odloča Predsedstvo republike. 

386. člen 

Člani Predsedstva republike se volijo za štiri leta. _ 
Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za člana Pred- 

sedstva republike. 
387. člen 

V primeru neposredne vojne nevarnosti ali vojne se mandat članom Pred- 
sedstva republike podaljša, dokler traja takšno stanje in dokler niso dani 
pogoji za izvolitev novih članov Predsedstva republike. 

388. člen 

Član Predsedstva republike ne more opravljati samoupravne, javne ah 
druge družbene funkcije in poklicne dejavnosti, katerih opravljanje ni združ- 
ljivo s funkcijo predsedstva republike. 

389. člen 

Predsednik Predsedstva republike predstavlja v imenu Predsedstva So- 
cialistična republiko Slovenijo, predstavlja Predsedstvo republike, sklicuje 
seje Predsedstva republike in jim predseduje, podpisuje akte, ki jih sprejema 
predsedstvo republike, in skrbi za izvrševanje aktov in sklepov Predsedstva 
republike. 

Predsednik v imenu Predsedstva republike opravlja med vojno, ob nepo- 
sredni vojni nevarnosti in v drugih podobnih in izrednih razmerah, ko se 
Predsedstvo republike ne more sestati, določene pravice in dolžnosti, za oprav- 
ljanje katerih ga pooblasti Predsedstvo republike. 

Predsednika Predsedstva republike nadomestuje v njegovi odsotnosti član, 
ki ga določi Predsedstvo republike. 

390. člen 

Predsedstvo republike dela na podlagi usklađenih stališč svojih članov. 
Predsedstvo republike sprejme poslovnik o svojem delu, v katerem določi 

tudi način odločanja. 
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Predsedstvo republike lahko ustanovi svete in druga delovna telesa, ki so 
potrebna za njegovo delo. 

Na predlog Predsedstva republike se z zakonom določi sestava in delovno 
področje delovnih teles Predsedstva republike, ki se jim poveri samostojno 
opravljanje določenih zadev v okviru pravic in dolžnosti Predsedstva republike. 

391. člen 

Predsedstvo republike lahko sklicuje Svet republike zaradi obravnavanja 
vprašanj samoupravnega socialističnega razvoja, odnosov z drugimi republi- 
kami in avtonomnima pokrajinama in tujino ter zaradi obravnavanja drugih 
vprašanj splošne politike. 

Člane Sveta republike voli na predlog Predsedstva republike Skupščina 
Socialistične republike Slovenije izmed družbenopolitičnih in drugih javnih 
delavcev. 

392. člen 

Predsedniku, članu ali Predsedstvu republike v celoti preneha mandat, če 
se ugotovi, da pri opravljanju svoje funkcije niso delovali v : du z ustavo 
ali v skladu s temelji politike Skupščine Socialistične republike venije. 

Začetek postopka, v katerem se ugotavlja, da predsednik, t.an ali Pred- 
sedstvo republike v celoti pri opravljanju svoje funkcije niso delovali v skladu 
z ustavo ali v skladu s temelji politike Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, predlaga Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije in polovica občinskih skupščin. 

O predlogu za prenehanje mandata predsednika, člana ali predsedstva repu- 
blike v celoti odloča Skupščina Socialistične republike Slovenije. Odločitev 
o prenehanju mandata je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh delegatov v 
vseh zborih Skupščine Socialistične republike Slovenije in če jo potrdita dve 
tretjini občinskih skupščin. 

Predsedniku ali članu Predsedstva republike preneha mandat tudi, če je 
obsojen za kaznivo dejanje na kazen odvzema prostosti, ali če za trajno izgubi 
delovno sposobnost za opravljanje svoje funkcije in ko so ti razlogi sporočeni 
Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

IV. poglavje 

Izvršni svet 

393. člen 

Izvršni svet je izvršilni organ Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Izvršni svet je odgovoren Skupščini Socialistične republike Slovenije, v 

okviru pravic in dolžnosti republike, za stanje na vseh področjih družbenega 
življenja, za izvajanje politike in izvrševanja zakonov in drugih splošnih aktov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, kakor tudi za delo republiških 
upravnih organov. 

Izvršni svet opravlja svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v okviru 
ustave in zakonov. 
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394. člen 

Izvršni svet sestavljajo predsednik in določeno število članov. 
Predsednika Izvršnega sveta voli Skupščina Socialistične republike Slo- 

venije na predlog Predsedstva republike po prej opravljenem postopku v So- 
cialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije, člane sveta pa na predlog kan- 
didata, ki ga je Predsedstvo republike predlagalo za predsednika sveta in 
na podlagi mnenja komisije za volitve in. imenovanja. 

Ob izvolitvi članov Izvršnega sveta imenuje Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na predlog Predsednika sveta izmed članov sveta republiške 
sekretarje, ki bodo vodili posamezne republiške sekretariate, in druge z zako- 
nom določene republiške funkcionarje, ki bodo vodili republiške upravne 
organe. 

Predsednika in člane Izvršnega sveta voli Skupščina Socialistične republike 
Slovenije za štiri leta. 

Za predsednika izvršnega sveta je lahko ista oseba izvoljena dvakrat za- 
poredoma. 

Člani izvršnega sveta, republiški sekretarji in drugi z zakonom določeni 
republiški funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, so lahko ponovno 
izvoljeni oziroma imenovani še za štiri leta. Skupščina Socialistične republike 
Slovenije sme izjemoma, če to zahtevajo posebno upravičeni razlogi, izvoliti 
oziroma imenovati takega funkcionarja še za štiri leta. Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na predlog kandidata za predsednika izvršnega sveta in 
na podlagi mnenja komisije za volitve in imenovanja odloči o tem, ali so 
razlogi za ponovno izvolitev člana izvršnega sveta utemeljeni. 

395. člen 

Predsednik izvršnega sveta ima pravico predlagati Skupščini Socialistične 
republike Slovenije razrešitev posameznih članov sveta in izvolitev novih. 

Razrešitev ali odstop predsednika sveta ali odstop večine članov izvršnega 
sveta ima za posledico odstop celotnega sveta. 

Ce izvršni svet kolektivno odstopi ali če mu je izglasovana nezaupnica, 
ostane v svoji funkciji do izvolitve novega sveta. 

396. člen 

Izvršni svet: 
-— skrbi za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, družbenega plana 

Socialistične republike Slovenije in drugih splošnih aktov Skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije; 

— izdaja uredbe in druge predpise za izvrševanje republiških zakonov, 
splošnih aktov Skupščine Socialistične republike Slovenije ter zveznih zakonov 
v okviru republiške pristojnosti, razen za izvrševanje zakonov iz 324. člena te 
ustave; 

— predlaga zakone in druge splošne akte iz pristojnosti Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije; 

— daje Skupščini Socialistične republike Slovenije mnenja o predlogih 
zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih skupščini pošljejo pooblaščeni pred- 
lagatelji; 

— predlaga družbeni plan Socialistične republike Slovenije; 
— predlaga republiški proračun in zaključni račun o izvršitvi proračuna; 
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— izvršuje republiški proračun; 
— predlaga ustanovitev. ali odpravo republiških sekretariatov in drugih 

republiških upravnih organov, ki jih po ustavi ah zakonu ustanovi Skupščina 
Socialistične republike Slovenije; 

— ustanavlja strokovne in druge službe za svoje potrebe ter skupne službe 
za potrebe republiških upravnih organov; 

—■ določa splošna načela za notranjo organizacijo republiških upravnih 
organov; 

— ustanavlja zavode za proučevanje in pripravo zadev iz svoje pristojnosti; 
— daje Skupščini Socialistične republike Slovenije predloge za ustanovitev 

organizacij združenega dela in drugih organizacij oziroma jih ustanavlja sam, 
kolikor je za to z zakonom pooblaščen; 

— usklajuje in usmerja delo republiških upravnih organov, da bi se za- 
gotovilo izvajanje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov Skupščine Socialistične republike Slovenije; nadzoruje delo republiških 
upravnih organov in razveljavlja predpise teh organov, ki so v nasprotju z 
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije ali predpisom, ki ga je sam.izdal zaradi izvršitve zakona, dru- 
gega predpisa ali splošnega akta, lahko pa, pod pogoji, določenimi z zakonom, 
razveljavlja predpise teh organov; 

— imenuje in razrešuje predstojnike republiških upravnih organov ter 
zavodov in organizacij, za katere tako določa zakon; 

— sodeluje pri ustanavljanju medrepubliških komitejev .in imenuje njihove 
člane. 

397. člen 

Izvršni svet dela in odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na seji. 
Izvršni svet odloča z večino glasov navzočih članov. 

398. člen 

Predsednik izvršnega sveta predstavlja svet, sklicuje seje sveta in jim 
predseduje ter skrbi za izvajanje sklepov sveta. 

Predsednika sveta v njegovi odsotnosti ah daljši zadržanosti nadomestuje 
podpredsednik. 

399. člen 

Izvršni svet je dolžan obveščati Skupščino Socialistične republike Slovenije 
o svojem delu. 

Izvršni svet lahko predlaga pristojnemu zboru Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije, da se odloži obravnavanje predloga zakona ali drugega 
splošnega akta Skupščine Socialistične republike Slovenije ali da se zaradi 
obravnave določenega vprašanja sestavi skupna komisija iz članov pristojnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije in članov izvršnega sveta 
ali da se skliče seja pristojnega zbora skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, na kateri bi izvršni svet razložil svoja stališča. 

Izvršni svet je dolžan, da zborom Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije na njihovo zahtevo da poročilo o izvajanju politike in o izvrševanju zako- 
nov in drugih aktov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet poroča Predsedstvu republike na lastno pobudo ali na njegovo 
zahtevo o vprašanjih iz svoje pristojnosti. 
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400. člen 

Če izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti izvajanja določene politike 
ali izvrševanja zakona ali drugega splošnega akta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije, katerega izdaja se predlaga, ali da ne more prevzeti odgo- 
vornosti za opravljanje svoje funkcije, če ne bo sprejet predlagani zakon ali 
drug splošni akt, katerega izdajo predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice. 

Vsak zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije lahko na predlog 
najmanj desetih delegatov v zboru postavi vprašanje zaupnice izvršnemu svetu. 

Vprašanje zaupnice izvršnemu svetu mora Skupščina Socialistične republike 
Slovenije obravnavati. 

Ce Skupščina Socialistične republike Slovenije izglasuje izvršnemu svetu 
nezaupnico, je ta dolžan odstopiti. 

401. člen 
Najmanj deset delegatov kateregakoli zbora Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije lahko v svojem zboru sproži interpelacijo, naj se obravnavajo 
posamezna politična vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta. 

402. člen 

Vsak član izvršnega sveta ima pravico sprožiti obravnavanje posameznih 
vprašanj iz pristojnosti sveta, dati pobudo za pripravo zakonov in drugih 
aktov, za katerih predlaganje je pristojen svet, in predpisov, ki jih sam izdaja, 
ter predlagati svetu, naj določi načelna stališča in smernice za delo republiških 
upravnih organov. 

Član izvršnega sveta ima pravico in dolžnost, da v skladu s stališčem sveta 
predstavlja svet v Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

403. člen 

Člani izvršnega sveta uživajo enako imuniteto kot delegati v Skupščini 
Socialistične republike Slovenije. 

O imuniteti člana izvršnega sveta odloča svet. 

V. poglavje 

Republiški upravni organi 

404. člen 

Zadeve državne uprave iz republiške pristojnosti opravljajo republiški 
sekretariati in drugi republiški upravni organi in organizacije, ki se ustanovijo 
z zakonom. Z zakonom se določi njihovo delovno področje. 

Za uresničevanje funkcije republiških organov se lahko z zakonom ustano- 
vijo tudi znanstveni in drugi zavodi. 

Za potrebe republiških organov se lahko ustanovijo strokovne in druge 
službe. 
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405. člen 

Republiški upravni organi neposredno izvršujejo zakone in druge predpise 
samo, če je z zakonom to izrecno dano v njihovo pristojnost. 

Republiški upravni organi samostojno opravljajo zadeve iz svoje pristoj- 
nosti na podlagi in v okviru ustave in zakonov. Pri opravljanju zadev iz svoje 
pristojnosti se morajo republiški upravni organi ravnati po zakonih in drugih 
predpisih ter po splošnih smernicah Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Republiški upravni organi so dolžni zagotavljati strokovno pomoč občin- 
skim upravnim organom. 

Republiški upravni organi so dolžni zagotavljati izvajanje zakonov in 
drugih predpisov, za katerih izvrševanje so odgovorni. 

406. člen 

Republiški funkcionarji, ki vodijo delo republiških upravnih organov, 
lahko izdajajo pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zakonov in drugih 
splošnih aktov. 

Republiški funkcionar, ki vodi delo republiškega upravnega organa, je 
osebno odgovoren za delo tega organa in za izvrševanje nalog in zadev iz 
njegove pristojnosti. 

407. člen 

Republiški funkcionarji, ki vodijo delo republiških upravnih organov, so 
dolžni poročati zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije in Izvršnemu 
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije o stanju na ustreznem uprav- 
nem področju in o delu upravnega organa, ki ga vodijo. 

Ti funkcionarji morajo na zahtevo zborov Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in njihovih delovnih teles dajati obvestila in pojasnila o vprašanjih 
s področja organa, ki ga vodijo. Na vprašanje delegatov v zborih Skupščine 
Socialistične republike Slovenije so dolžni dati odgovor. 

VI. poglavje 

Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije 

408. člen 
Ustavno sodišče: 
— odloča o skladnosti republiških zakonov z ustavo Socialistične republike 

Slovenije; 
— odloča o skladnosti vseh drugih predpisov in splošnih aktov družbeno- 

političnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji in samoupravnih splošnih 
aktov z ustavo Socialistične republike Slovenije, zakonom in drugimi predpisi; 

— odloča, ali so predpisi in splošni akti družbenopolitičnih skupnosti v 
Socialistični republiki Sloveniji in samoupravni splošni akti v nasprotju z 
zveznim zakonom, za katerega izvrševanje niso neposredno odgovorni zvezni 
organi; 

— odloča o sporih glede pravic in dolžnosti med republiko in drugimi druž- 
benopolitičnimi skupnostmi v republiki ter o sporih glede pravic in dolžnosti 
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med temi družbenopolitičnimi skupnostmi, če za rešitev spora ni pristojno 
drugo sodišče; 

— odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti z območja Socialistične republike Slovenije. 

409. člen 

Ustavno sodišče lahko oceni ustavnost zakonov ali ustavnost in zakonitost 
predpisov in drugih splošnih aktov, ki so nehali veljati, če od prenehanja 
veljavnosti do vložitve pobude ali predloga za začetek postopka oziroma do 
dneva, ko ustavno sodišče samo začne postopek, ni preteklo več kot leto dni. 

410. člen 

Ustavno sodišče spremlja pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustav- 
nosti in zakonitosti, obvešča Skupščino Socialistične republike Slovenije o stanju 
in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, daje Skupščini Socia- 
listične republike Slovenije mnenja in predloge za izdajo, spremembe ali do- 
polnitve zakonov in za druge ukrepe za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti, 
za varstvo pravic samoupravljanja ter drugih svoboščin in pravic občanov, 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

411. člen 

Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zako~ 
nitosti pred ustavnim sodiščem. 

Postopek pred ustavnim sodiščem začnejo s predlogom: 
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije in skupščina druge druž- 

benopolitične skupnosti; 
2. Predsedstvo Socialistične republike Slovenije; 
3. izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti, razen za oceno 

ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izda skupščina ustrezne družbeno- 
politične skupnosti; 

4. sodišče, če v postopku pred njim nastane vprašanje ustavnosti in zako- 
nitosti ; 

5. javni tožilec Socialistične republike Slovenije, če se pojavi vprašanje 
ustavnosti in zakonitosti v zvezi .z delom javnih tožilstev; 

6. družbeni pravobranilec samoupravljanja; 
7. organizacija združenega dela, krajevna skupnost, samoupravna inte- 

resna skupnost ali druga samoupravna organizacija in skupnost, če je priza- 
deta njena pravica, ki je določena v ustavi ali v zakonu; 

8. republiški sekretar ali predstojnik drugega samostojnega republiškega 
organa, vsak v svojem delovnem področju, razen za oceno ustavnosti zakona ter 
ustavnosti in zakonitosti predpisa izvršnega sveta skupščine družbenopolitične 
skupnosti, katere organ je; 

9. organ, ki je po ustavi ali zakonu pooblaščen zadržati izvršitev predpisa 
ali drugega splošnega akta, ker meni, da ta akt ni v skladu z ustavo ali zakonom 
oziroma da je v nasprotju z zveznim zakonom.; 

10. služba družbenega knjigovodstva. 
Ustavno sodišče lahko tudi samo začne postopek za oceno ustavnosti in 

zakonitosti. 
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412. člen 

Če ustavno sodišče oceni, da republiški zakon ni v skladu s to ustavo, 
ugotovi to s svojo odločbo, ki jo pošlje Skupščini Socialistične republike Slo- 
venije 

Skupščina Socialistične republike Slovenije mora v šestih mesecih od dneva 
prejema odločbe ustavnega sodišča republiški zakon uskladiti z ustavo. Če tega 
ne stori, prenehajo veljati zakon oziroma tiste njegove določbe, ki niso v skladu 
z ustavo; to ugotovi ustavno sodišče s posebno odločbo. 

Ustavno sodišče lahko na predlog Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije podaljša rok za uskladitev zakona še največ za šest mesecev. 

413. člen 

Če ustavno sodišče ugotovi, da predpis, razen zakona ali drug splošni akt 
ni v skladu z ustavo ah zakonom oziroma da je v nasprotju z zveznim zakonom, 
razveljavi ali odpravi tak predpis ali splošni akt oziroma tiste njegove določbe, 
ki niso v skladu z ustavo ali zakonom, oziroma ki so v nasprotju z zveznim 
zakonom. 

414. člen 

Zakoni, za katere je ugotovljeno, da so nehali veljati, in drugi predpisi 
ali splošni akti, ki so odpravljeni ah razveljavljeni, se ne uporabljajo za raz- 
merja, nastala pred dnem objave odločbe ustavnega sodišča, če do tega dne 
niso bila pravnomočno rešena. 

Predpisi in drugi splošni akti, izdani za izvrševanje predpisov ah samo- 
upravnih splošnih aktov, ki jih ni mogoče več uporabljati, se ne uporabljajo 
od dneva objave odločbe ustavnega sodišča, če iz odločbe izhaja, da so v na- 
sprotju s to ustavo ali zakonom. 

Izvršitev pravnomočnih posamičnih aktov, izdanih na podlagi predpisov, 
ki jih ni mogoče več uporabljati, se ne more ne dovoliti ne izvesti, če pa se je 
izvrševanje začeto, se ustavi. 

415. člen 

Vsakdo, čigar pravica je bila kršena z dokončnim ah pravnomočnim po- 
samičnim aktom, izdanim na podlagi zakona, ki je po odločbi ustavnega so- 
dišča nehal veljati, oziroma drugega predpisa ah samoupravnega splošnega 
akta, ki po odločbi ustavnega sodišča ni v skladu z ustavo ah zakonom, oziroma 
je v nasprotju z zveznim zakonom, ima pravico zahtevati od pristojnega organa 
spremembo tega posamičnega akta. 

Spremembo dokončnega ah pravnomočnega posamičnega akta, izdanega na 
podlagi zakona, drugega predpisa ali splošnega akta, ki po odločbi ustavnega 
sodišča ni v skladu z ustavo ah zakonom, oziroma je v nasprotju z zveznim 
zakonom, je mogoče predlagati v šestih mesecih od dneva objave odločbe so- 
dišča v Uradnem listu Socialistične republike Slovenije, če od vročitve takega 
posamičnega akta do vložitve pobude ah predloga za začetek postopka oziroma 
do dneva, ko ustavno sodišče samo začne postopek, ni preteklo več kot eno leto. 

Kadar sodišče s pravnomočno odločbo odkloni uporabo predpisa ah sploš- 
nega akta, češ da ni v skladu z ustavo ah zakonom oziroma, da je v nasprotju 
z zveznim zakonom, ustavno sodišče pa pozneje ugotovi, da take neskladnosti 
oziroma nasprotja ni, lahko vsak, ki mu je bila kršena kakšna pravica, zahteva 
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spremembo pravnomočne odločbe sodišča v enem letu od dneva objave odločbe 
ustavnega sodišča. 

Ce se ugotovi, da se s spremembo posamičnega akta ne morejo odpraviti 
posledice, nastale zaradi uporabe predpisa ali drugega splošnega akta, ki ni bil 
v skladu z ustavo ali zakonom, oiziroma ki je bil v nasprotju z zveznim zako- 
nom, lahko! ustavno sodišče o^dredi, da se te posledice odpravijo z vrnitvijo 
v prejšnje stanje, s povračilom škode ali kako drugače. 

416. člen 

Ustavno sodišče lahko v postopku do sprejetja končne odločitve odredi, 
da se zadrži izvajanje posamičnega akta ali' posamičnega dejanja, ki je bilo 
začeto na podlagi zakona, drugega predpisa ali splošnega akta organa družbeno- 
politične skupnosti ali samoupravnega splošnega akta, katerega ustavnost ozi- 
roma zakonitost ocenjuje, če bi zaradi njegovega izvajanja lahko nastale 
nepopravljive škodljive posledice. 

417. člen 

Ce ustavno sodišče ugotovi, da pristojni organ ni izdal predpisa za izvrše- 
vanje določb ustave, zakona ah drugega predpisa, čeprav je bil to dolžan, ob- 
vesti o tem Skupščino Socialistične republike Slovenije. 

418. člen 

Delo ustavnega sodišča je javno. 

419. člen 

Državni organi, organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij morajo dajati ustavnemu sodišču na njegovo zahtevo podatke in obve- 
stila, ki so mu potrebna za delo, in po nalogu sodišča opravljati dejanja, ki 
imajo pomen za, postopek. 

420. člen 

Ustavno sodišče sprejema odločbe in sklepe z večino glasov vseh svojih 
članov. 

Član ustavnega sodišča, ki izrazi ločeno mnenje, ima pravico in dolžnost 
izraziti to mnenje pismeno in ga predložiti sodišču. 

421. člen 

Ustavno sodišče odloča praviloma na podlagi obravnave. Obravnava je 
javna, vendar sme ustavno sodišče iz upravičenih razlogov odločiti, da obrav- 
nava ali del obravnave ni javen. 

422. člen 

Kadar je zakon, drug predpis, splošni akt organa družbenopolitične skup- 
nosti ah samoupravni splošni akt med postopkom usklađen z ustavo oziroma 
zakonom, niso pa odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti, 
lahko ustavno sodišče z odločbo ugotovi, da zakon, drug predpis, splošni akt ah 
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samoupravni splošni akt ni bil v skladu z ustavo oziroma z zakonom oziroma 
da je bil v nasprotju z zveznim zakonom. 

Ta odločba ima enak pravni učinek kot odločba, s katero ustavno sodišče 
ugotavlja, da je zakon nehal veljati oziroma s katero razveljavlja ali odpravlja 
drug predpis ali splošni akt. 

423. člen 

Odločbe ustavnega sodišča so obvezne in izvršljive. 
Ce je potrebno, zagotovi izvršitev odločb ustavnega sodišča 

Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Ustavno sodišče lahko zahteva, da se zoper odgovorno osebo 

ni izvršila njegove odločbe. 
424. člen 

Odločbe ustavnega sodišča se objavljajo v republiškem uradnem glasilu, 
kakor tudi v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen predpis ali splošni 
akt organa družbenopolitične skupnosti, ali na način, na kakršen je bil ob- 
javljen samoupravni splošni akt, o katerem je odločilo ustavno sodišče. 

425. člen 

Ustavno sodišče sestavljajo predsednik in osem sodnikov; izvoli jih na 
predlog Predsedstva republike Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča se volijo za osem let in po preteku 
tega roka ne morejo biti ponovno izvoljeni. 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča ne morejo hkrati opravljati funkcij 
v državnih ali samoupravnih organih. 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča uživajo enako imuniteto kot dele- 
gati v Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

426. člen 

Preden predsednik in sodniki ustavnega sodišča nastopijo svojo dolžnost, 
dajo slovesno izjavo pred predsednikom Predsedstva republike. 

427. člen 

Predsednik in sodniki ustavnega sodišča smejo biti pred potekom mandata 
razrešeni dolžnosti samo, če to sami zahtevajo, če so obsojeni za kaznivo 
dejanje na kazen odvzema prostosti ali če za trajno izgube delovne sposobnosti 
za opravljanje svoje funkcije. 

Razloge za razrešitev predsednika in sodnikov ustavnega sodišča pred iz- 
tekom njihovega mandata ugotovi sodišče in obvesti o tem Skupščino Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Ce predsednik ali sodnik ustavnega sodišča zahteva razrešitev, Skupščina 
Socialistične republike Slovenije pa ne odloči o tej zahtevi v treh mesecih od 
dneva, ko je bila vložena, ugotovi sodišče na zahtevo predsednika oziroma 
sodnika, da mu je prenehala dolžnost pri sodišču in obvesti o tem Skupščino 
Socialistične republike Slovenije. 

Ustavno sodišče lahko odloči, da predsednik ali sodnik, proti kateremu je 
uveden kazenski postopek, ne more opravljati sodniške dolžnosti, dokler ta 
postopek traja. 

Izvršni isvet 

ukrepa, ker 
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428. člen 

Z zakonom, se podrobneje določi postopek pred ustavnim sodiščem in 
pravni učinek njegovih odločb. 

Ustavno sodišče samostojno ureja svojo organizacijo in delo. 

VII. poglavje 

Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije 

429. člen 

Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije: 
— odloča o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe rednih sodišč, kadar 

je to določeno z zakonom; 
— odloča na prvi stopnji o zadevah, ki jih določa zakon; 
— odloča o izrednih pravnih sredstvih v primerih, ki jih določa zakon; 
— sprejema načelna stališča in načelna pravna mnenja, ki so pomembna 

za enotnost uporabe zakonov pri rednih sodiščih v Socialistični republiki Slo- 
veniji ; 

— rešuje spore glede pristojnosti med sodišči na območju republike; 
— opravlja druge zadeve, ki jih določata ustava in zakon. 

430. člen 

Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije in samoupravna sodišča, 
ki dokončno odločajo o posameznih zadevah, zavzemajo prek svojih delegatov 
na skupni seji načelna pravna mnenja o vprašanjih, pomembnih za enotno 
uporabo zakonov in drugih predpisov. 

Zakon določa sestavo, organizacijo in način dela te skupne seje. 

VIII. poglavje 

Javno tožilstvo Socialistične republike Slovenije 

431. člen 

Funkcija javnega tožilstva v okviru pravic in dolžnosti republike opravlja 
javni tožilec Socialistične republike Slovenije. 

432. člen 

Javni tožilec Socialistične republike Slovenije: 
— sodeluje pri obravnavanju zadev pri Vrhovnem sodišču Socialistične 

republike Slovenije na način, ki ga določa zakon; 
62 
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— vlaga v skladu z zakonom izredna pravna sredstva pri Vrhovnem 
sodišču Socialistične republike Slovenije; 

— rešuje spore glede pristojnosti med javnimi tožilstvi v Socialistični 
republiki Sloveniji; 

— opravlja druge zadeve, ki jih določata ustava in zakon. 

IX. poglavje 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
Socialistične republike Slovenije 

433. člen 

Naloge družbenega pravobranilca samoupravljanja v okviru pravic in 
dolžnosti Socialistične republike Slovenije opravlja družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja Socialistične republike Slovenije. 

X. poglavje 

Slovesna izjava 

434. člen 

Preden prevzamejo dolžnost, dajo predsednik in člani Predsedstva Socia- 
listične republike Slovenije ter predsednik in sodniki Ustavnega sodišča Socia- 
listične republike Slovenije slovesno izjavo. 

Besedilo slovesne izjave se glasi: 
»Izjavljam, da se bom boril za varstvo suverenosti, neodvisnosti in ne- 

dotakljivosti države in za uresničevanje oblasti delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi, da se bom zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter 
za enakopravnost narodov in narodnosti, za razvoj socialistične samoupravne 
družbe in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov So- 
cialistične republike Slovenije in Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in da bom ravnal po ustavi Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in po ustavi Socialistične republike Slovenije in zakonih ter vestno in 
odgovorno opravljal svojo dolžnost.« 

Predsednik in podpredsedniki Skupščine Socialistične republike Slovenije 
in predsedniki njenih zborov, predsednik in člani Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, predsednik in sodniki Vrhovnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije, republiški sekretarji in drugi republiški funkcio- 
narji, ki jih voli ali imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije, dajo 
pred prevzemom dolžnosti slovesno izjavo v besedilu, ki ga določi Skupščina 
Socialistične republike Slovenije. 
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Četrti del 

SPREMEMBA USTAVE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

435. člen 

Ustava Socialistične republike Slovenije se lahko spremeni z ustavnimi 
amandmaji. 

Posamezne ustavne določbe se zaradi uresničevanja ustave v skladu z 
njenimi temeljnimi načeli lahko razčlenijo ali dopolnijo z ustavnim zakonom. 
Ustavni zakon se sprejema po enakem postopku in ima enako veljavo kot 
ustavni amandmaji. 

436. člen 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, lahko da vsak zbor 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, Predsedstvo republike ah Izvršni 
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

437. člen 

O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave, odločajo vsi zbori 
Skupščine Socialistične republike Slovenije enakopravno. 

438. člen 

Na podlagi sprejetega predloga, da se začne postopek za spremembo' ustave, 
izvolijo enakopravno vsi zbori komisijo za pripravo sprememb ustave. Komisija 
predlaga vsem zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije osnutek 
sprememb ustave: vsi zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije določijo 
osnutek sprememb ustave in ga dajo v javno razpravo. 

Po končam javni razpravi predlaga komisija vsem zborom Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije predlog sprememb ustave. 

O spremembi ustave odločajo vsi zbori Skupščine Socialistične republike 
Slovenije enakopravno. Sprememba ustave je sprejeta, če zanjo glasujeta dve 
tretjini delegatov vsakega zbora. 

439. člen 

Ce pri odločanju o spremembi ustave ne pride do soglasja med zbori Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, postavijo skupno< komisijo, v kateri izvoli 
vsak zbor enako število članov. Skupna komisija .pripravi predlog za uskla- 
ditev spornih vprašanj. 

Ce se skupna komisija ne sporazume, ali če zbori ne sprejmejo njenega 
sporazumnega predloga, se obravnava predlog na skupni seji zborov. Ce se tudi 
na skupni seji zbori ne zedinijo, se predlog odloži z dnevnega reda. Predlog 
se lahko da ponovno na dnevni red po preteku šestih mesecev na predlog 
enega zbora, po sklepu vseh zborov pa lahko že prej. 

440. člen 

Spremembo ustave razglasi Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
skupni seji vseh zborov. 

62» 
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PETI DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

441. člen 
Izraz »samoupravni splošni akt« pomeni v tej ustavi družbene dogovore 

in samoupravne sporazume, s katerimi se urejajo splošni samoupravni odnosi, 
in druge splošne akte organizacij združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti. 

442. člen 

Za izvedbo te ustave in za zagotovitev prehoda, k uporabi določb te ustave 
se sprejme ustavni zakon. 

Predlog ustavnega zakona določi Republiški zbor Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

Ustavni zakon se sprejme z dvetretjinsko večino glasov vseh poslancev 
v vseh aborih skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ustavni zakon se razglasi in začne veljati hkrati s to ustavo. 

443. člen 

Ta ustava začne veljati z dnem razglasitve. 

OBRAZLOŽITEV 
besedila predloga ustave Socialistične republike Slovenije 

I. 

UVOD 

Republiški zbor skupščine Socialistične republike Slovenije je dne 18. 7. 
1973 določil besedilo osnutka ustave Socialistične republike Slovenije (v na- 
daljevanju: osnutek) in ga dal v javno razpravo; njena množičnost, pogloblje- 
nost in ustvarjalnost daje jasno podobo o veliki idejni enotnosti in osveščenosti 
delovnih ljudi, obenem pa tudi o nedelj eni podpori temeljnim izhodiščem in 
usmeritvi osnutka, kar sta ugotovila Republiška konferenca. SZDL Slovenije 
in Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije na skupni seji dne 16. 1. 1974. 
Te ugotovitve potrjuje tudi veliko število pripomb, predlogov, mnenj in opozoril 
k posameznim rešitvam, institutom in določbam osnutka, katerih vsebina izka- 
zuje zavzet ustvarjalni pristop k naporom, da ustava postane temelj, na katerem 
delavski razred in vsi delovni ljudje razvijajo socialistično samoupravno demo- 
kracijo na poti k ustvarjanju skupnosti svobodnih proizvajaloev. 

Vse obširno gradivo, ki ga je prispevala javna razprava, so delovna telesa 
skupne komisije vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije za 
ustavna vprašanja, njena skupina za koordinacijo ter ustavna komisija sama 
na seji dne 29. in 30. 1. 1974 pri pripravi besedila predloga nove ustave Socia- 
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listične republike Slovenije poglobljeno in kritično analizirali. Veliko število 
predlogov in pripomb je bilo bodisi v svoji vsebinski zasnovi bodisi v obliki 
spremembe besedila posameznih določb upoštevanih; nekatere teh pripomb pa 
so dragoceno napotilo bodočim zakonodajnim rešitvam oziroma vsebinska pod- 
laga pri pripravljanju statutov in drugih samoupravnih splošnih aktov samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter občin glede na to, da zaradi omejenega 
obsega in vsebinskih značilnosti ustavnega besedila niso mogle biti upoštevane 
v besedilu predloga ustave Socialistične republike Slovenije. 

Nekateri posamični predlogi in pripombe niso bih sprejeti, ker so odstopali 
od temeljnega koncepta ustavnih sprememb, bodisi zaradi njegovega, nezadost- 
nega poznavanja bodisi zato, ker gre le za posamična mnenja, ki so odstopala 
od splošno sprejete in v ustavni razpravi potrjene splošne smeri našega socia- 
lističnega samoupravnega razvoja. 

Ob takih rezultatih javne razprave so v besedilu predloga ustave Socia- 
listične republike Slovenije (v nadaljevanju: predlog) jasneje in. dosledneje 
izražene osnovne zamisli in izhodišča osnutka ustave Socialistične republike 
Slovenije. 

Ker je samoupravljanje temeljno načelo* naše ureditve, predlog ustave še 
bolj dosledno izvaja celotno strukturo upravljanja družbenih zadev in izva- 
janja politične oblasti iz združenega dela tako, da delavec in delovni človek 
v organizacijah združenega dela in vseh drugih oblikah povezovanja in združe- 
vanja v samoupravnih organizacijah in skupnostih enakopravno in skupno z 
drugimi delovnimi ljudmi odloča o skupnih interesih. 

Iz takšnih temeljev izhaja delegatski sistem, ki se v svoji popolni institu- 
cionalizaciji kot splošno načelo družbenopolitičnega sistema sedaj prvič opre- 
deljuje in predstavlja pomemben razvojni korak v preseganju predstavniškega 
sistema, saj so v njem delegacije in delegati nosilci lastnega interesa, interesov 
delovnih ljudi, in ne zastopniki interesov drugih. Po predlogu se v skupščinski 
sistem vključujejo tudi zbori delegatov delovnih ljudi in občanov, organiziranih 
v družbenopolitičnih organizacijah in združenih v Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva, s čimer se zagotavlja neposredno sodelovanje organiziranih socia- 
lističnih sil v skupščinskem odločanju, s tem tudi njihova neposredna odgovor- 
nost za strateške smeri razvoja naše socialistične družbe. 

V skupščinski sistem se neposredno in enakopravno vključujejo tudi samo- 
upravne interesne skupnosti, s čimer se z vključevanjem širokega spektra samo- 
upravnih interesov vzpostavlja skupščinski sistem v svoji celoti kot integralni, 
neločljivi del samoupravnega sistema. 

Takemu sistemu ustreza tudi organizacija političnega sistema in oblikovanje 
funkcij in pristojnosti organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Ustanavlja se predsedstvo republike kot organ, ki skrbi za ustrezno koordi- 
nacijo stališč in izvajanja politike republiških organov, ki predstavlja republiko 
in ki skrbi za sodelovanje z organi drugih republik, avtonomnih pokrajin in 
federacije. 

V skladu s tem se v vseh družbenopolitičnih skupnostih vzpostavljajo 
izvršni sveti kot izvršilni organi skupščin, ki so odgovorni za stanje na vseh 
področjih družbenega življenja v ustrezni družbenopolitični skupnosti; dana je 
podlaga za uspešno in kvalitetno delo upravnih organov in njihovo* samosto jnost, 
za uresničevanje in varstvo ustavnosti in zakonitosti ter še posebno* samouprav- 
nih odnosov, zaradi česar se ustanavljajo samoupravna sodišča in družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja kot posebna institucionalna oblika varstva samo- 
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upravljanja in samoupravnih odnosov. Človekove svoboščine in pravice se opre- 
deljujejo kot neločljiv del in izraz samoupravljanja, zaradi česar ustava zago- 
tavlja njihovo uresničevanje in daje podlago za njihovo širjenje in poglabljanje 
po samoupravni poti, s samoupravnimi odločitvami delovnih ljudi. 

Kot v osnutku so tudi v predlogu temeljne rešitve kot skupni dogovor 
republik in avtonomnih pokrajin ter vseh delovnih ljudi skupne v predlogih 
vseh ustav. Zato se v tej obrazložitvi ne navajajo podrobneje utemeljitve, ki 
predstavljajo, temelje našega družbenoekonomskega jin družbenopolitičnega 
sistema, saj jih podrobno obravnava že obrazložitev predloga nove ustave SFRJ. 
Dragocena podlaga razlage predloga predstavljajo tudi ocene organov družbeno- 
političnih organizacij ter ustavnih komisij, ki obravnavajo opredelitve predloga, 
gradivo javne razprave oziroma dejavnost delovnih ljudi v javni razpravi o 
ustavnih osnutkih. 

Obrazložitev predloga ustave SR Slovenije je koncipirana tako, da je 
obenem s kratko obrazložitvijo ustavnih rešitev obravnavano tudi gradivo iz 
javne razprave, pri čemer se izrecno omenja vsebina tistih pripomb, predlogov 
in mnenj, ki se po oceni teles ustavne komisije in nje same zde najpomemb- 
nejše. 

Obrazložitev zaradi večje preglednosti in jasnosti sledi strukturi besedila 
predloga, ki se bistveno ne razlikuje od besedila osnutka, pri čemer se, če je 
to glede na vsebino mogoče, pri obravnavanju rešitev navajajo tudi členi bese- 
dila predloga. 

II. 

KONKRETNE SPREMEMBE NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH USAVNEGA SISTEMA 

Uvodni del 

PREAMBULA IN TEMELJNA NAČELA 

Kot v osnutku ustave se v preambuli predloga opredeljuje nastanek Socia- 
listične republike Slovenije in njena povezanost, ki izvira iz skupne borbe slo- 
venskega naroda z drugimi jugoslovanskimi narodi in narodnostmi v narodno- 
osvobodilni borbi in socialistični revoluciji, v federativno skupnost jugoslovan- 
skih narodov in narodnosti, pa tudi glavni smoter ustavnih sprememb pri spre- 
jetju nove ustave. 

V primerjavi z osnutkom so v preambuli le redakcijske spremembe; z 
njimi se jasneje poudarja smoter ustavnih sprememb, ki je v razvoju revolu- 
cionarnih pridobitev in v zagotavljanju nadaljnjega razvoja socialističnih samo- 
upravnih demokratičnih odnosov ter v učvrstitvi ustavne ureditve na tej podlagi. 

Temeljna načela izražajo idejno politično osnovo in smotre graditve socia- 
listične demokracije na samoupravnih temeljih in so zaradi tega sestavni del 
ustave ter podlaga za razlago ustave in zakonov in za ravnanj e vseh in vsakogar. 
Ker izražajo nesporne skupne interese vseh narodov in narodnosti Jugoslavije 
in ker so podlaga izvajanju ustave in s tem nadaljnjemu razvoju socialistične 
samoupravne družbe, so na podlagi medrepubliškega dogovora skupni temelj 
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ustavnosti vseh republik in avtonomnih pokrajin, seveda z dopolnitvami in 
konkretizacijami, ki jih zahteva ustavnost republik in avtonomnih pokrajin. 

V skladu s splošoo usmeritvijo naše družbe in dopolnitvami in spremem- 
bami, ki jih v primerjavi z osnutkom prinaša predlog v normativnem delu, so 
temeljna načela deloma dopolnjena in popolneje ter jasneje izražajo idejno-po- 
litične osnove ustavnega sistema, s tem pa razredno bistvo naše revolucije 
in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi predvsem na področjih 
družbenoekonomskih odnosov, samoupravljanja in političnega sistema. 

I. poglavje 

V prvem poglavju temeljnih načel je v predlogu, v primerjavi z osnutkom, 
dopolnjen prvi odstavek, v katerem' se nekoliko obširneje opredeljuje nastanek 
skupnosti jugoslovanskih narodov oziroma njihove združitve, skupaj z narod- 
nostmi Jugoslavije, ter značaj in funkcije njihove federativne skupnosti. Bese- 
dilo prvega poglavja temeljnih načel predloga ustave SFRJ je v našem predlogu 
dopolnjeno z zadnjim odstavkom tega poglavja, v katerem sta izraženi dve 
načeli: da delovni ljudje in občani italijanske oziroma madžarske narodnosti 
uresničujejo svoje pravice predvsem tako, da se povsod enakopravno in skupno 
z drugimi delovnimi ljudmi in občani vključujejo v samoupravne odnose okolja, 
v katerem žive, ter načelo, da za enakopravnost narodnosti z večinskim naro- 
dom ni potrebna samo zagotovitev njune formalne enakopravnosti oziroma 
enakosti, ampak da so potrebne še posebne pravice, pa tudi varstvo narodnosti. 
Ob takem konceptu seveda ni bilo mogoče sprejeti pripomb, ki niso v skladu 
s tako zamislijo pravic in položaja narodnosti in njihovih pripadnikov. 

V javni razpravi je bil poleg redakcijskih pripomb k načelom tega poglavja 
izražen tudi predlog, naj bi v prvem odstavku tega poglavja obširneje opisali 
oziroma opredelili nastanek slovenske države. Ta predlog ni bil sprejet. Prevla- 
dalo je stališče, da zadošča besedilo preambule, v katerem so na kratko opre- 
deljene zgodovinske in razredne značilnosti nastajanja Socialistične republike 
Slovenije. Poleg tega je tako razdelitev vsebovala že sedanja ustava. 

II. poglavje 

V drugem poglavju temeljnih načel so opredeljeni tisti elementi, ki pomenijo 
nedotakljivo podlago človekovega položaja in njegove vloge v socialistični samo- 
upravni demokraciji. V tem poglavju, ki je enako kot ustrezno poglavje v 
temeljnih načelih predloga ustave SFRJ, gre za več sicer manj obsežnih spre- 
memb, ki pa so vsebinsko pomembne, ker jasneje poudarjajo temeljne značil- 
nosti naše družbene ureditve ter oblasti delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi v njej. Tako hkrati izboljšujejo razumljivost besedila in v večji meri 
usklajujejo načelni in normativni del predloga. 

Ker se v tem poglavju temeljnih načel opredeljujejo temeljne značilnosti 
naše ureditve v celoti, ni bilo mogoče sprejeti predlogov, ki so želeli poudariti 
oziroma opredeliti načela ureditve posameznih področij družbenega življenja, kot 
npr. družinskih razmerij, obveščanja in podobno, zlasti ker se smotri sociali- 
stične družbe na posameznih področjih oziroma dejavnostih opredeljuje podrob- 
neje kasneje (III., VI., VII. in preostala poglavja). 
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III. poglavje 

V tretjem poglavju so opredeljena načela socialističnih družbenoekonomskih 
odnosov v naši družbi. V tem poglavju je več pomembnih sprememb; med njimi 
sta najbolj potmettnhni naslednji: 

— vstavljeno je načelo, da sta denarni in kreditni sistem sestavna dela 
odnosov v družbeni reprodukciji, ki temeljijo na samoupravljanju delavcev 
v združenem, delu z družbenimi sredstvi, in da je ves dohodek, dosežen v teh 
odnosih, sestavni del dohodka temeljnih organizacij združenega dela; 

!—■ načelo, ki govori o samoupravnih interesnih skupnostih, je na nov način 
dopolnjeno z besedilom, ki opredeljuje samoupravne interesne skupnosti v 
materialni proizvodnji tako, da so sedaj vse tri oblike samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki jih podrobneje opredeljuje normativni del predloga, tudi v načelih 
istovrstno in skladneje opredeljene. 

Z drugimi opredelitvami se predvsem izboljšuje sedanje besedilo in, jasneje 
izražajo misli v njem, zlasti v tistem delu, ki govori o samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

V tem poglavju temeljnih načel se besedilo našega predloga razlikuje od 
zveznega z dodatnim odstavkom, ki govori o družbenem planu Socialistične re- 
publike Slovenije in ga opredeljuje kot akt, ki raste iz samoupravnih razvojnih 
programov in ki je usklađen z dogovori z drugimi republikami in avtonomnima 
pokrajinama ter z družbenim planom federacije. Načelo oi družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije je vseboval tudi osnutek. 

IV. poglavje 

V četrtem poglavju temeljnih načel je opredeljen družbenopolitični sistem 
socialistične samoupravne demokracije. S spremembami v primerjavi z osnut- 
kom je v besedilu predloga jasneje opredeljeno razredno bistvo našega samo- 
upravnega sistema, in sicer predvsem v teh oblikah: 

— v uvodnem delu z opredelitvijo, da pripada oblast delavskemu razredu 
in vsem delovnim ljudem in z načelom., ki govori o revolucionarnem odprav- 
ljanju in o ustavni prepovedi odnosov, ki temeljijo na razrednem izkoriščanju 
in lastninskem monopolu oziroma ki k temu vodijo ali stremijo-; 

— v delu, ki govori o temeljih delegatskega sistema, med katerimi so tudi 
družbenopolitične organizacije, v skladu z normativno opredelitvijo družbeno- 
političnega zbora v skupščinah družbenopolitičnih skupnostih, ki ga sestavljajo 
delegacije delovnih ljudi v družbenopolitičnih organizacijah — Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva. 

Prav tako je v pomembnem obsegu dopolnjeno načelo, ki govori o družbeno- 
političnih organizacijah, drugih družbenih organizacijah in društvih. Po tej 
dopolnitvi je jasneje izražena misel, da so tudi družbene organizacije in društva 
aktiven del družbenopolitičnega sistema, saj opravljajo tudi določene družbene 
zadeve. 

V. poglavje 

V petem poglavju temeljnih načel, ki določa izhodišča ustavno-pravne 
opredelitve svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana v samoupravni 
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socialistični družbi, je dopolnjen prvi odstavek z načelom o odnosih in okvirih 
človekove svobode in njegovih pravic v razmerju do skupnih interesov delovnih 
ljudi, torej do interesov socialistične družbe, v skladu z ustrezno normativno1 

opredelitvijo v IV. poglavju drugega dela predloga. Ker je v tem poglavju 
na splošno in načelno opredeljeno področje vseh človekovih svoboščin in pravic, 
ne glede na eventualne poudarke glede posameznih svoboščin in pravic, niso 
bili sprejeti predlogi, ki so opredeljevali razmerja v zvezi z uresničevanjem 
posameznih pravic ali njihovih posameznih sorodnih skupin. Z drugačno odlo- 
čitvijo bi se namreč lahko ravnovesje v obravnavanju vsebine tega besedila 
porušilo, s tem pa lahko tudi načelni koncept -tega poglavja. 

V drugem odstavku tega poglavja je za razliko od zveznega predloga opre- 
deljeno načeto, ki izraža samoupravne temelje uresničevanja pravic in svoboščin 
ter izpolnjevanja dolžnosti delovnih ljudi, kot tudi procesa širjenja in poglab- 
ljanja svoboščin in pravic. Zaradi tega predstavlja ta odstavek vsebinsko dopol- 
nilo prvega odstavka in kljub predlogu, danem v javni razpravi, ni bil izpuščen. 

VI. poglavje 

V šestem poglavju temeljnih načel so opredeljeni družbeni smotri in smeri 
razvoja na področju znanosti, kulture in umetnosti, vzgoje in izobraževanja, 
javnega obveščanja, telesne kulture in človekovih svobodnih dejavnosti. 

V prvem odstavku tega poglavja, ki je vsebinsko enak drugemu odstavku 
V. poglavja temeljnih načel zveznega predloga, je na podlagi predlogov javne 
razprave besedilo dopolnjeno z načelom., da socialistična družbena skupnost 
zagotavlja svobodo znanstvenega, kulturnega in umetniškega ustvarjanja, ki 
naj pomaga pri razvoju človekove osebnosti, njegove ustvarjalnosti ter pri 
napredku socialističnih družbenih odnosov. Področje človekove ustvarjalnosti 
je posredno opredeljeno tudi kasneje, v tretjem odstavku, ko so v zvezi z opre- 
delitvijo znanstveno-raziskovalne dejavnosti izrecno omenjeni še ustvarjalni 
dosežki nasploh, med katerimi so seveda tudi vse oblike tehničnih izumov in 
izpopolnitev. S tem je, ustavnim načelom ustrezno, sprejet predlog, izvirajoč 
iz javne razprave, naj se tudi ti dosežki v načelih opredele. 

V besedilu tega poglavja, ki govori o vzgoji in izobraževanju (četrti, peti 
in šesti odstavek), je v primerjavi z osnutkom dvoje pomembnih dopolnitev: 

— smotri vzgoje in izobraževanja v naši družbi so opredeljeni na dopolnjen 
in deloma spremenjen način; zaradi pomembnosti tega področja je bilo namreč 
potrebno enotno opredeliti te smotre za vso Jugoslavijo, zaradi česar je prišlo 
tudi do dopolnitev V. poglavja temeljnih načel zveznega predloga, katerega 
besedilo je v enaki vsebini tudi vneseno v vse republiške in pokrajinske ustavne 
akte; 

— sprejet je bil predlog, naj bi v načela, ki govorijo o vzgoji in izobraže- 
vanju, vnesli tudi načeto, da sta delo in izobraževanje enoten proces, pri čemer 
je bito v besedilu to načeto povezano z načelom, ki se nanaša na permanentno 
izobraževanj e. 

Glede tega področja je bilo tudi največ predlogov in pripomb v javni raz- 
pravi; z navedenima dopolnitvama oziroma spremembama so te pripombe in 
predlogi v pretežni meri vsebinsko upoštevani. Ni bil pa sprejet predlog, naj 
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se glede izobraževanja odraslih smiselno opredeli isto načelo kot glede otrok 
in mladine; sprejeto je bilo namreč stališče, da glede na materialne možnosti 
naše družbe in glede na načela našega samoupravnega sistema ustreza načelo 
odprtosti in dostopnosti izobraževanja za vse ter načelo permanentnega izo- 
braževanja, pri čemer je stvar samoupravne opredelitve delovnih ljudi, da po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti in v skladu z zakonom ter drugimi splošnimi 
akti odločajo o sredstvih za izobraževanje odraslih, v skladu z normativnim 
delom predloga, ki govori o pravici do izobraževanja. 

Področje obveščanja je v tem poglavju deloma dopolnjeno v skladu z načeli 
zveznega predloga o funkciji Socialistične zveze delovnega ljudstva na tem 
področju, in sicer tako, da je v skladu z opredelitvami v zveznem predlogu 
upoštevan tudi družbeni sistem informiranja. 

S tema sicer manj obsežnima spremembama je vsebinsko tudi upoštevan 
predlog za spremembo oziroma dopolnitev tega poglavja, dan v javni razpravi. 

VII. poglavje 

V sedmem poglavju temeljnih načel so opredeljena področja socialne poli- 
tike v širšem smislu besede, področje varstva in izboljševanja človekovega okolja 
ter s tem v zvezi področje družbene skrbi za nacionalno pomembne objekte 
in območja ter naravne znamenitosti in redkosti. V predlogu so poleg redak- 
cijskih sprememb naslednje pomembne novosti: 

— opredeljena je dejavnost zdravstvenega varstva, zagotovljena je v 
skladu z zveznim predlogom posebna skrb družbe za socialno varnost borcev, 
vojaških invalidov in družin padlih borcev ter dejavnost delovnih ljudi in 
občanov, namenjena vsestranskemu razvoju otrok in vsega mladega rodu ter 
oblikovanja družine. Vse te novosti v našem predlogu neposredno izvirajo iz 
predlogov in pripomb1 javne razprave in jih tudi vsebinsko upoštevajo; zlasti 
veliko predlogov je bilo danih v javni razpravi, da se v temeljnih načelih opre- 
dele odnosi med ljudmi v zvezi z razvojem otrok in mlade generacije ter v zvezi 
z oblikovanjem družine; ti predlogi so se sicer nanašali na druga poglavja te- 
meljnih načel (II, V), vendar so bili, glede na koncept o porazdelitvi vsebine 
načel v posamezna poglavja, lahko upoštevani le v tem poglavju; 

— izpopolnjeno je besedilo, ki se nanaša na področje socialnega skrbstva, 
prav tako pa tudi področje stanovanjske dejavnosti, kjer je jasneje izražena 
misel o tem, da delovni ljudje ob pomoči družbene skupnosti z lastnimi sredstvi 
in z združevanjem svojega dela in sredstev z delom in sredstvi drugih zagotav- 
ljajo sebi in svoji družini primerna stanovanja; 

— načelo o družbenem varstvu objektov in območij1 je preneseno v to 
poglavje in dopolnjeno z načelom o družbeni skrbi za naravne znamenitosti in 
redkosti; na to načelo se potem navezuje načelo o varstvu in izboljševanju 
človekovega okolja, ki je kot v zveznem predlogu v primerjavi z osnutkom le 
redakcijsko izboljšano. 

V tem poglavju so vsebinsko upoštevani predlogi in pripombe iz javne 
razprave o osnutku naše ustave, vendar v besedilu in v obsegu, ki ju zahtevajo 
načela in sorazmernost obravnavanja posameznih področij dejavnosti delovnih 
ljudi. 
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VIII. poglavje 

V osmem poglavju temeljnih načel sta opredeljena splošni ljudski odpor in 
splošna ljudska obramba, in sicer kot del enotnega sistema varovanja in obrambe 
svobode, neodvisnosti, suverenosti, teritorialne neokrnjenosti in socialističnega 
samoupravnega reda Socialistične republike Slovenije in Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. Deloma spretnenjena načela v tem poglavju prispe- 
vajo k jasnejši opredelitvi splošnega ljudskega odpora kot obrambnega koncepta 
naše družbe ter splošne ljudske obrambe kot organizirane obrambne dejavnosti 
v našem družbenem sistemu. 

IX. poglavje 

V devetem poglavju temeljnih načel je na podlagi načel, po katerih se ravna 
federacija v mednarodnih dejavnostih, opredeljena vloga republike pri zavze- 
manju za skupna načela zunanje politike in za mednarodno sodelovanje vseh 
narodov in držav kot tudi pri sprejemanju in izvajanju zunanje politike fede- 
racije, bodisi v skupnosti z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije bodisi 
pri uresničevanju lastne ustavne vloge na tem področju. Načela osnutka so 
dopolnjena tako, da se sedanje besedilo tega poglavja v celoti naslanja na 
ustrezno besedilo zveznega predloga, glede na to, da gre za eno od najznačilnej- 
ših funkcij federacije. 

X. poglavje 

Načela desetega poglavja, ki so zamenjala vrstni red z načeli, nanašajočimi 
se na mednarodne odnose, opredeljujejo ustavno funkcijo Zveze komunistov, 
Socialistične zveze delovnega ljudstva in sindikata. To poglavje temeljnih načel 
je bilo v precejšnji meri dopolnjeno1, zlasti pri opredelitvi funkcije sindikata, 
o kateri je bilo v javni razpravi tudi mnogo pripomb. Dopolnitve se nanašajo' na 
vlogo sindikata pri povezovanju in integriranju različnih področij družbenega 
dela in pri zavzemanju za večanje produktivnosti dela. Podrobneje se opre- 
deljuje iniciativna vloga sindikata, nanašajoča se na materialni in družbeni 
položaj delavskega razreda. Iniciativnost sindikata s tem prehaja iz okvira 
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, kot je bila dolo- 
čena v osnutku. Dopolnjena so tudi načela o Socialistični zvezi delovnega ljud- 
stva Slovenije, in sicer glede položaja Zveze komunistov v njej, pa tudi glede 
zagotavljanja vpliva delovnih ljudi in občanov na družbeni sistem informi- 
ranja in na uresničevanje vloge tiska in drugih oblik javnega obveščanja in 
komuniciranja. 

Predlogi, ki so hoteli še podrobneje opredeliti ustavno^ funkcijo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, niso bili sprejeti zaradi stališča, da je ta funkcija 
v obsegu in v besedilu, ki ju zahtevajo ustavna načela, dovolj podrobno opre- 
deljena, da lahko na tej osnovi, statut in programski dokumenti konkretizirajo 
in dopolnjujejo naloge Socialistične zveze delovnega ljudstva in način njenega 
delovanja, po drugi strani pa sedanje splošnejše ustavne opredelitve implicitno 
vsebujejo ali napotujejo na podrobne statutarne opredelitve v predlaganih 
smereh. V ustavnem besedilu je tudi dovolj natančno opredeljeno, da je Socia- 
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listična zveza delovnega ljudstva prostovoljna in demokratična zveza delovnih 
ljudi in občanov, usmerjenih v graditev samoupravnega socializma ; zato ni niti 
potrebno niti koristno v ustavnem besedilu poudarjati razlik med člani Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva, bodisi da gre za razlike v veroizpovedi ali za 
kakšne druge, saj je jasno opredeljen skupni smoter njihovega delovanja in 
s tem poudarjeno tisto, kar jih povezuje, in ne tisto, kar jih razdvaja. 

S spremenjenim in dopolnjenim besedilom, ki se nanaša na ustavno vlogo 
sindikata, so dopolnitve zveznega predloga, ki so vsebinsko enake besedilu 
načel našega predloga, upoštevale tudi pripombe, naj se v načelih zveznega 
predloga opredelijo nekatere funkcije sindikata, ki jih je vseboval osnutek 
ustave Socialistične republike Slovenije. 

XI. in XII. poglavje 

V enajstem in dvanajstem poglavju temeljnih načel ni vsebinskih sprememb 
v primerjavi z osnutkom. 

Prvi del 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 

(1. do 11. člen) 

V tem delu ureja predlog opredelitev Socialistične republike Slovenije, 
našteva skupne interese, ki jih uresničujejo delovni ljudje in občani v Socia- 
listični republiki Sloveniji, ter govori o mejah, državljanstvu in državnih sim- 
bolih Socialistične republike Slovenije. 

Glede na določbe sedanje ustave Socialistične republike Slovenije, dopol- 
njene z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 in glede na osnutek je edina pomemb- 
nejša sprememba tega dela sprememba opredelitve Socialistične republike Slove- 
nije (1. člen). V zvezi z definiranjem Socialistične repubilke Slovenije je bila 
v javni razpravi dana pripomba, da mora opredelitev izhajati iz nacionalne 
suverenosti oziroma slovenske državnosti in pripomba, da je potrebno v njej 
jasneje razmejiti pojme »delavski razred«, »delovni ljudje« in »občani«. Pre- 
vladalo je stališče, da opredelitev Socialistične republike Slovenije v tem členu 
zajema vsebino teh pripomb. Opredelitev Socialistične republike Slovenije pa je 
bila spremenjena tako, da iz nje jasneje izhaja razredni, samoupravni in nacio- 
nalni značaj Socialistične republike Slovenije in tudi dejstvo, ki predstavlja 
glavno vsebino celotnega predloga, da je neposredni nosilec suverenosti v tej 
državi ljudstvo Slovenije, to je delovni ljudje in občani. Pri naštevanju elemen- 
tov, na katerih temelji Socialistična republika Slovenija kot država, se zato 
poudarja tako suverenost slovenskega naroda, ki vsebuje že v načelnem delu 
ustave poudarjeno pravico do samoodločbe, kakor tudi suverenost ljudstva S1&- 
venije, ki izraža tudi preseganje tako imenovanih državnih poslov in politike 
kot odgovornosti posebnih oblastniških struktur v imenu delovnega človeka 
in potiskanje občana in delovnega človeka v sfero tako imenovanega zaseb- 
ništva. Nova opredelitev, po kateri je Socialistična republika Slovenija država, 
ki temelji na suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, onemogoča 
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s tem tudi tolmačenje suverenosti v smislu zoženja te suverenosti samo na 
slovenski narod. Kot temelj slovenske državnosti v opredelitvi Sociahstične re- 
publike Slovenije so tako poleg slovenskega naroda, zajeti tudi pripadniki drugih 
narodov in narodnosti, ki žive v Socialistični republiki Sloveniji. Opredelitev 
Socialistične republike Slovenije ne opredeljuje Socialistično republiko Slove- 
nijo samo kot državo, ampak tako kot že v amandmajih in osnutku, tudi kot 
socialistično samoupravno demokratično skupnost delovnih ljudi in občanov, 
slovenskega naroda in italijanske in madžarske narodnosti. 

V tem delu se navajajo skupni interesi, ki jih delovni ljudje in občani 
zagotavljajo in uresničujejo v Socialistični republiki Sloveniji, in na kakšen 
način ji!h zagotavljajo-. Uveljavljeno je načelo, da delovni ljudje in občani 
uresničujejo svoje suverene pravice v republiki, v Socialistični federativni re- 
publiki Jugoslaviji pa le tedaj, kadar je to v skupnem interesu na podlagi spo- 
razuma vseh republik in avtonomnih pokrajin tako določeno z ustavo SFRJ 
(2. člen). Ta določba, ki je povzeta po 2. točki XXV. amandmaja k ustavi Socia- 
listične republike Slovenije, je v odnosih v federaciji jasno opredelila republiko 
kot izvirno skupnost, kjer se uresničujejo interesi in pravice delovnih ljudi 
in občanov, slovenskega naroda ter avtohtonih narodnosti, ki v njej živijo. 

Pri doloičanju načina in oblik uresničevanja skupnih interesov delovnih 
ljudi in občanov v republiki predstavlja izhodišče načeto, da delovni ljudje 
in občani uresničujejo skupne interese predvsem v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in vseh oblikah njihovega združevanja, v samoupravnih interesnih 
skupnostih, krajevnih skupnostih in občinah. Kot oblike uresničevanja skupnih 
interesov so še naštete: neposredno sodelovanje krajevnih skupnosti in občin 
ter skupni medobčinski organi samoupravljanja, samoupravno sporazumevanje 
in družbeno dogovarjanje, uresničevanje skupnih interesov po republiških orga- 
nih, dejavnost družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih organizacij 
in društev ter svobodne in vsestranske aktivnosti delovnih ljudi in občanov 
(3. člen). 

V tem delu niso zajete določbe ustave Socialistične republike Slovenije 
iz leta 1963 o neposredni uporabi načel družbenoekonomske in politične ureditve 
ustave SFRJ in o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana, ker 
se ta vprašanja in odnosi sedaj urejajo posebej. Iz enakih razlogov tudi niso 
vnesene določbe sedanje ustave o pravicah in dolžnostih občanov Socialistične 
republike Slovenije glede varovanja neodvisnosti in teritorialne neokrnjenosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predlog iz javne razprave, po katerem naj bi se vnesel v to poglavje nov 
člen, ki bi se glasil: »Socialistična republika Slovenija ima tri enakovredne 
simbole: grb, zastavo in himno. Uporaba simbolov se določi s posebnim zako- 
nom.«, ni bil sprejet, ker je dovolj, da je vsakemu od teh simbolov posvečen 
poseben člen. 

Druge določbe v tem delu iz sedanje ustave Socialistične republike Slove- 
nije, razen določbe o himni (10. člen), ki je nova in po kateri se himna določi 
z zakonom. 

Glede predloga, da bi se za 10. členom vnesel nov člen, ki bi opredeljeval 
oblikovanja Socialistične republike Slovenije, je prevladalo mnenje, da ni treba 
spreminjati dosedanjega besedila 10. člena oziroma dodajati nov člen, zlasti še, 
ker je ta predlog smiselno že vsebovan v 9. točki prvega odstavka 321. člena 
predloga. 
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Drugi del 

DRUŽBENA UREDITEV 

I. poglavje 

DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

(12. do 112. člen) 

Pri opredelitvi splošnega koncepta in vsebine predlaganih ustavnih določb 
o družbenoekonomski ureditvi v sedanji ustavni refonmi izhajamo iz v bistvu 
enakih izhodišč, kot so bila za podlago že pri izdelavi ustavnih amandmajev 
v letu 1971. Tedaj je bilo ugotovljeno, da se je družbenoekonomski sistem po 
ustavi iz leta 1963 razvijal dalje v smeri vedno bolj okrepljene vloge delovnih 
ljudi v organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnostih, v družbenopolitičnih skupnostih in drugih skupnostih, 
interesnih skupnostih, v družbenopolitičnih skupnostih in drugih skupnostih, 
v smeri dokončne uveljavitve samoupravljanja. Omenjene spremembe družbe- 
noekonomskih odnosov so bile tako pomembne za nadaljnji razvoj našega druž- 
benega sistema, da je v razvoju v temeljnem produkcijskem odnosu moral 
slediti tudi naš ustavnopravni sistem, skupaj s sistemom samoupravnega nor- 
miranja, ki je postavil na samoupravno podlago ne samo razmerja med delov- 
nimi ljudmi in organizacijami združenega dela, temveč tudi ekonomska razmerja 
med samimi družbenopolitičnimi skupnostmi, kot tudi ekonomska razmerja med 
družbenopolitičnimi skupnostmi na eni in organizacijami združenega dela, 
interesnimi in drugimi samoupravnimi skupnostmi na drugi strani. 

Zato je bila glavna usmeritev pri izdelavi ustavnih določb o družbeno- 
ekonomskih razmerjih in s tem v zvezi poglavja o družbenoekonomski ureditvi 
tudi v sedanji fazi ustavne reforme namenjena temu, da se vsestransko okrepi 
položaj delavca v združenem delu in njegov vpliv na celoto odnosov v družbeni 
reprodukciji in družbenem življenju nasploh. 

Omenjene značilnosti na ekonomskem področju zadevajo vse občane, narode 
in narodnosti Jugoslavije, zato so izražene v predlogu ustave SFRJ, vendar so 
v skladu s sprejetimi političnimi izhodišči zaradi pomena za vsakega posamez- 
nika, za vsako celico in vse strukture ter dejavnosti v naši družbi enako izra- 
žene tudi v tem predlogu, saj republika neposredno odgovarja za razvoj proiz- 
vodnih in družbenoekonomskih odnosov in s tem za razvoj socialističnega 
samoupravnega sistema tako v republiki kakor tudi v federaciji. Načela o tem, 
vsebovana v zveznem in v republiškem predlogu, izražajo bistvo naših družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki se že uveljavljajo in ki predstavljajo temelj našega 
družbenega življenja in razvoja. Prav te določbe poudarjajo izvirnost naših 
družbenoekonomskih in proizvodnih odnosov, ki so značilni za vse republike 
in avtonomni pokrajini. Na teh skupnih osnovah pa lahko izražajo tudi vse spe- 
cifičnosti svojega družbenega življenja in razvoja. Te specifičnosti so tudi izra- 
žene v našem predlogu kot dopolnitve zveznih ustavnih načel oziroma kot po- 
vsem izvirne rešitve našega predloga. 

Glavna prizadevanja pri koncipiranju ustavnih sprememb na področju 
družbenoekonomskega sistema so bila v drugi fazi ustavne reforme namenjena 
dopolnitvi, razširitvi ter izpopolnitvi določb ustavnih amandmajev XXVII, 
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XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, 
XXXIX in XL k ustavi SR Slovenije iz leta 1971 ter so v 'poglavju o družbeno- 
ekonomski ureditvi na splošno izražena v naslednjem: 

V temelje socialističnih samoupravnih odnosov, postavljene z ustavnimi 
amandmaji iz leta 1971, je vgrajena s pravico dela z družbenimi sredstvi nepo- 
sredna integracija dela s sredstvi za proizvodnjo v družbeni lasti, ki zagotavlja, 
da delavec v temeljni organizaciji združenega dela odloča o svojem presežnem 
delu in svojem minulem delu v celoti oziroma da mu, kadar sredstva združuje 
kot svoje minulo delo z delavci v drugih organizacijah, trajno ostane možnost, 
da s tem presežnim delom upravlja ter nadzira njegovo uporabo in koncen- 
tracijo. 

Nadalje je bila izpopolnjena opredelitev temeljne organizacije združenega 
dela kot glavne oblike združevanja dela, v kateri delavec uresničuje svojo neod- 
tujljivo pravico odločati o svojem delu in o rezultatih in pogojih svojega dela. 

Razčlenjene in izpopolnjene so določbe o odnosih med organizacijami zdru- 
ženega dela v neposredni proizvodnji in organizacijami na finančnem in pro- 
metnem področju na način, ki odpravlja možnosti za privilegiran položaj finanč- 
nega in prometnega področja v primerjavi s področjem neposredne proizvodnje 
ter za vnovično vzpostavitev kapitalističnih odnosov na tej podlagi. 

Izpolnjena je ustavna podlaga, natančneje so določene oblike in pogoji za 
neposredno povezovanje1 in integriranje področij materialne proizvodnje s 
področij družbenih dejavnosti kot deli enotnega sistema družbene reprodukcije. 
V skladu s tem je razčlenjen koncept samoupravnih interesnih skupnosti kot 
institucionalne oblike, v kateri se uresničuje svobodna izmenjava dela in združe- 
vanje dela in sredstev delavcev in drugih delovnih ljudi kot uporabnikov in 
delavcev v teh dejavnostih. Omenjeni koncept je v republiški ustavi še po- 
drobneje obdelan za posamezna področja družbenih dejavnosti (vzgoja in izo- 
braževanje, raziskovalno delo, kultura, socialno zavarovanje, zdravstvo, socialno 
skrbstvo, otroško varstvo in telesna kultura) in za posamezna področja mate- 
rialne proizvodnje (komunalno gospodarstvo, stanovanjsko gospodarstvo, infra- 
strukturne dejavnosti). 

Natančnejše in popolneje je določen družbeni značaj sredstev dela v druž- 
beni lastnini oziroma družbeni značaj proizvodov dela in dohodka kot rezul- 
tata dela delavcev v organizaciji, ki ga je ustvarila, in celotnega družbenega 
dela. Na tej podlagi so bolj dosledno razčlenjeni odnosi medsebojne odgovor- 
nosti delavcev v združenem delu glede razpolaganja z družbenimi sredstvi in 
odločanja o dohodku kot tudi njihova medsebojna solidarnost z namenom, da 
bi onemogočili težnje skupinskolastninske dezintegracije in drobitev oziroma 
privatiziran je družbene lastnine. 

Zagotovljena je večja stabilnost samostojnemu osebnemu delu s sredstvi 
v lasti občanov, onemogočeno je razvijanje mezdnih razmerij na tem področju, 
hkrati pa je dana tudi jasnejša usmeritev za povezovanje in združevanje oseb- 
nega dela in sredstev z združenim delom z družbenimi sredstvi. Vse to je glede 
kmetovalca še posebej izraženo s posebnimi določbami, ki so prilagojene že 
vpeljani praksi in splošno priznanim predvidevanjem kmetijske politike v naši 
republiki. 

Na novo je opredeljen koncept družbenega planiranja na samoupravni 
podlagi, v katerem so glavni subjekti družbenega planiranja delavci v organi- 
zacijah združenega dela oziroma delovni ljudje v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih. Pri tem je določena odgovornost in vloga organov druž- 
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benopolitičnih skupnosti pri uresničevanju skupnih interesov in razvojnih ciljev, 
določenih z družbenimi plani, sprejetimi na podlagi družbenega dogovora vseh 
samoupravnih subjektov. 

V prvi fazi ustavne reforme so se v glavnem izognili novemu urejanju 
glavnih institutov pravnega sistema, kot so družbena lastnina, pravica dela, 
pravica delovnega človeka kot uporabnika družbenih sredstev in drugih, tako 
da so glede tega veljala in deloma še veljajo ustavna načela ustave iz leta 
1963. Pač pa smo že v prvi fazi ustavne reforme ustavno vzpostavili samo- 
upravni sporazum in družbeni dogovor kot prevladujoča instrumenta urejanja 
medsebojnih razmerij ter pravico delovnih ljudi do samoorganiziranja. 

V sedanji fazi ustavne reforme je bila posvečena velika pozornost predvsem 
opredelitvi družbene lastnine kot izraza družbenoekonomskih odnosov, v ka- 
terih nihče nima absolutne pravice do družbenih sredstev. Glavni subjekt teh 
odnosov je združeni delavec v temeljni organizaciji združenega dela oziroma 
delovni človek kot uporabnik določenih sredstev v interesni skupnosti. Nadalje 
je postavljena jasna opredelitev pravne osebnosti ter še posebej pravica dela 
z družbenimi sredstvi. To pravico pridobi vsak delavec, ki stopi v organizacijo 
združenega dela. Ta pravica se razlikuje od ustavne pravice do dela, katera 
pripada vsakemu človeku kot postulat nasproti socialistični družbi kot pravica 
do združenega dela. Pravica dela z družbenimi sredstvi pa pomeni neposredno 
razmerje združenega delavca do sredstev dela in sredstev družbene repro- 
dukcije. 

Pomemben pravni institut v družbenoekonomskih odnosih je pravica de- 
lovnega človeka kot uporabnika družbenih sredstev, namenjenih družbenemu 
standardu in skupni porabi. V tem okviru v samoupravni interesni ah krajevni 
skupnosti združeni uporabnik pridobi pravioo uporabljati družbena sredstva po 
načelu vzajemnosti in solidarnosti. 

Pomembnejši pravni institut, izhajajoč iz družbenoekonomskih odnosov, je 
tudi pravica do enakopravnosti vseh nosilcev pravic glede sredstev v družbeni 
lasti. Iz te pravice izhaja značilnost urejanja socialističnih samoupravnih od- 
nosov, da nosilci te pravice samostojno in enakopravno, s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori določajo medsebojna razmerja. Z njo' po- 
stajajo samoupravni sporazumi in družbeni dogovori nova pravna kategorija, 
ki se v praksi posebej manifestira v obliki samoupravnih sporazumov o 
združevanju temeljnih organizacij združenega dela in drugih organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih sporazumov o medsebojnih razmerjih pri delu, 
samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev, samoupravnih sporazumov 
o ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti itd. 

Izraz doslednih samoupravnih odnosov in družbenoekonomskega položa- 
ja delovnih ljudi je tudi pravica do samoorganiziranja. Ustava zagotavlja to 
pravico delavcu v združenem delu, delovnim ljudem v samoupravnih interes^- 
nih skupnostih in krajevnih skupnostih, kakor tudi pravico samoorganiziranja 
delovnih ljudi in občanov v družbenopolitične organizacije, druge družbene 
organizacije in društva. Ta pravica je dalje izražena v samem delegatskem 
odnosu, kjer delovni ljudje v svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
sami oblikujejo delegacije, da bi odločali o zadevah iz pristojnosti družbeno- 
političnih skupnosti. Ustava pa ne določa samo pravice do samoorganiziranja, 
temveč tudi ustavno-pravno dolžnost organizirati se v temeljne organizacije 
združenega dela, krajevne in samoupravne interesne skupnosti, kakor tudi 
dolžnost oblikovati delegacije v teh skupnostih. 
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In končno ustava določa pravico kmetov in obrtnikov ter drugih delovnih 
ljudi, da delajo s sredstvi v osebni lastnini, kakor tudi posebno pravico, da se 
združujejo, da uporabljajo kreditna sredstva in druge pogoje za razvijanje 
svoje dejavnosti. 

Poglavje o družbenoekonomski ureditvi (12. do 112. člen) obsega določbe 
o družbenoekonomskih odnosih, ki v bistvu ustrezajo določbam' iz razdelka o 
družbenoekonomski ureditvi ustave SR Slovenije iz leta 1963 in določbam 
ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije iz leta 1971. Določbe teh ustavnih 
amandmajev so vsebovane v ustreznih določbah tega poglavja, nekatere brez 
bistvenih vsebinskih sprememb, nekatere z bistvenejšimi spremembami ozi- 
roma dopolnitvami (glede temeljnih in drugih organizacij združenega dela, ki 
se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, poslovnih bank, skupnosti zavaro- 
vanja, samoupravnih interesnih skupnosti). Docela nove določbe v republiški 
ustavi pa se nanašajo na oblike združevanja dela in sredstev družbene repro- 
dukcije, gospodarsko zbornico, družbeno planiranje, položaj delavcev, ki dela- 
jo v delovnih skupnostih, ki se praviloma ne organizirajo kot organizacije 
združenega dela oziroma se tako sploh ne organizirajo, na družbeni sistem 
informiranja, družbeno knjigovodstvo in evidenco ter na način reševanja sporov 
med delavci in organi organizacij združenega dela oziroma organi družbeno- 
političnih skupnosti. 

1. Položaj človeka v združenem delu in družbena lastnina (12. do 35. člen) 

Določbe tega poglavja v republiški ustavi v glavnem prevzemajo ustrezne 
določbe zvezne ustave. 

12, člen vsebuje uvodne določbe o temeljih socialistične družbenoekonomske 
ureditve v Socialistični republiki Sloveniji, s katero se ustrezno spreminja 
in dopolnjuje podobna določba ustave SR Slovenije iz leta 1963. Prejšnje besie^- 
dilo o samoupravljanju delovnih ljudi v delovni organizaciji in družbeni 
skupnosti kot temelju socialistične družbenoekonomske ureditve je nadomešče- 
no z novim besedilom o samoupravljanju delavcev v temeljnih in drugih or- 
ganizacijah združenega dela in v družbeni reprodukciji v celoti, kar bolj ustreza 
družbenoekonomskemu položaju delavca v združenem delu, zasnovanemu z 
ustavnimi amandmaji iz leta 1971. 

V 13. členu je prejšnja določba, da delo in rezultati dela določajo materi- 
alni in družbeni položaj človeka, dopolnjena "tako, da delo in rezultati dela 
določajo takšen položaj človeka na podlagi enakih pravic in odgovornosti. S 
tem se dotočneje izražajo razmerja v delu kot družbena razmerja, razpolaganje 
z rezultati dela pa kot razpolaganje z rezultati družbenega dela. Ta člen je 
dopolnjen tudi z novo določbo, da nihče ne sme na nikakršen način onemo- 
gočati niti omejevati delavca, da ne bi enakopravno z drugimi delavci odločal 
o svojem delu, o pogojih in rezultatih svojega dela — s čimer je jasno po- 
udarjeno, da je vsako tako omejevanje ali onemogočanje protiustavno dejanje. 

Določbe, ki se nanašajo na družbeno lastnino, so: razširjene in vsebovane v 
dveh členih. V 14. členu se navaja skupen sklad stvari in drugih vrednot v 
družbeni lastnini, med katerimi se posebej naštevajo proizvodi združenega 
dela in dohodek, dosežen z združenim delom. Namen tega naštevanja je izklju- 
čiti vsako možnost nastajanja skupinsko^-lastninskega ali podobnega razmerja do 
sredstev v družbeni lastnini, kakor tudi dati ustavno-pravno podlago za raz- 

63 
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polaganje z dohodkom kot rezultatom tako skupnega dela kakor tudi skupnega 
družbenega dela. Ta člen vsebuje tudi novo določbo, da se do> družbenih sred- 
stev, ki so pogoj za delo v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
ali materialna osnova za uresničevanje funkcij samoupravnih interesnih skup- 
nosti ali drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopohtičnih 
skupnosti, ne more pridobiti lastninska pravica. S tem je jasno povedano, 
da omenjena sredstva ne morejo biti podlaga za nastajanje, najemnih 
razmerij ali kakršnihkoli pravno-lastninskih razmerij, ki ne bi izhajala iz 
samoupravnega odločanja o teh sredstvih kot družbenih sredstvih. Enak smisel 
ima tudi določba tretjega odstavka tega člena, v kateri je rečeno, da se družbena 
sredstva ne morejo uporabljati za prilaščanje tujega presežnega dela. V 15. 
členu pa je opredeljena temeljna pravica delavca do sredstev za proizvodnjo 
oziroma do drugih sredstev združenega dela v družbeni lastnini. Poudarjeno je, 
da ima delavec v združenem delu pravico dela z družbenimi sredstvi kot 
svojo neodtujljivo pravico, da dela s temi sredstvi, da bi zadovoljeval svoje 
osebne in družbene potrebe. S tako formulacijo se vzpostavlja neposreden od- 
nos delavcev do teh sredstev kot pogoj njegovega dela, s tem pa se izključuje 
vsako delo na tuj račun in pod tujim odločanjem. Tako določena pravica dela z 
družbenimi sredstvi postaja temeljna pravica v sistemu socialističnih samo- 
upravnih odnosov, v kateri se pravno izraža novi družbenoekonomski položaj 
človeka. Iz te pravice namreč izhajajo vse pravice delavca in njegove organi- 
zacije združenega dela v celotnem družbenem sistemu. 

V naslednjih dveh členih je podrobneje opredeljen odnos delavca do družbe- 
nih sredstev in do rezultatov dela v združenem delu. S 16. členom se zagotavlja 
vsakemu delavcu v združenem delu, da pri uresničevanju prej omenjene pravice 
dela z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji združenega dela in sred- 
stev skupno in enakopravno z drugimi delavci odloča o delu in poslovanju 
organizacije združenega dela itd. V tem- členu se praktično navajajo tako imeno- 
vane neodtujljive pravice delavca, ki izhajajo iz prej omenjene njegove temelj- 
ne pravice dela z družbenimi sredstvi. V istem členu, je nato določeno, da 
delavec te navedene neodtujljive pravice uresničuje v temeljni organizaciji 
združenega dela kot osnovni obliki združenega dela. V 17. členu se nadalje 
določa, da so delavci pri tem, ko uresničujejo svojo temeljno pravico dela z 
družbenimi sredstvi, vzajemno odgovorni, da v svojem skupnem in splošnem 
družbenem interesu družbena sredstva družbeno in ekonomsko smotrno upo- 
rabljajo, nenehno obnavljajo, povečujejo in izboljšujejo ter da vestno izpolnju- 
jejo preostale svoje delovne obveznosti. S temi določbami je zaključeno opre- 
deljevanje celotnih razmerij delavca do produkcijskih sredstev in drugih sred- 
stev združenega dela v družbeni lastnini kot izraz specifičnega družbenega 
značaja razmerij družbenoekonomske ureditve SFR Jugoslavije. 

V preostalih določbah obravnavanega razdelka so prevzete določbe ustavnih 
amandmajev XXVII, XXVIII in XXIX k -ustavi SR Slovenije, pri čemer so 
posamezne od njih nekoliko spremenjene ali dopolnjene z namenom, da se 
bolje izrazi njihov namen ali pa da bi se izognili nepotrebnim ponavljanjem 
in podobno. 

Tako 18. člen prevzema z nekaterimi spremembami določbe XXVII. in 
XXVIII. amandmaja, ki se nanašajo na družbenoekonomski položaj delavcev v 
družbenih dejavnostih, pri čemer je poleg dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture in zdravstva izrecno omenjena dejavnost socialnega varstva. 
Nadalje je določeno, da svobodno menjavo svojega dela delavci v teh dejav- 
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nostih uresničujejo z delovnimi ljudmi, katerih potrebe in interese zadovolju- 
jejo, neposredno ali prek njihovih organizacij združenega dela in samouprav- 
nih interesnih skupnosti oziroma v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 
Najnovejša pa je določba, da po načelih svobodne izmenjave dela pridobivajo 
dohodek tudi delavci v tistih organizacijah združenega dela, v katerih delovanje 
tržnih zakonitosti ne more biti podlaga za usklajevanje dela in potreb niti 
podlaga za vrednotenje rezultatov dela. Pri slednjem se misli na nekatere od 
dejavnosti materialne proizvodnje, kot so npr. komunalne dejavnosti, energe- 
tika, vodno gospodarstvo, promet in podobno. 

19. člen vsebuje določbo o dohodku organizacije združenega dela iz XXVII. 
amandmaja, dopolnjeno s tem, da delavci o tem dohodku kot rezultatu skup- 
nega dela delavcev v organizaciji in (skupnega družbenega dela odločiajo' 
v temeljni organizaciji združenega dela. Ito odločanje m|ora potekati 
v skladu z ustavnimi pravicami delavcev, njihovo odgovornostjo do drugih 
delavcev kakor tudi njihovo odgovornostjo do družbene skupnosti v celoti. S tem 
je delavčev odnos do ustvarjenega dohodka bolj popolno opredeljen. Nova for- 
mulacija se tudi izogiba prejšnjemu terminu, po katerem dohodek »pripada« 
delavcem, kar pa ne spreminja smisla besedila. 

20. člen, ki se nanaša na pridobivanje dohodka v izjemnih pogojih, je do- 
polnjen z novo določbo, po kateri se del dohodka, ki izvira iz omenjenih izred- 
nih pogojev ali okoliščin, lahko uporablja v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom in zakonom za razvoj organizacije združenega dela, v kateri je bil dose- 
žen, ali pa za razvoj materialne osnove združenega dela v občini in republiki. 

21. člen določa namene, za katere delavci v temeljni organizaciji, združenega 
dela razporejajo dohodek. Dodane so rezerve, kakor tudi, da je osnova za 
razporejanje dohodka za osebno in skupno porabo tudi prispevek delavca v 
njegovem minulem delu. 

V 22. členu so dopolnjene določbe o zagotavljanju delavčevega osebnega 
dohodka. Se posebej so pomembne tiste dopolnitve, s katerimi je določeno, 
da delavcu pripada osebni dohodek ne samo za zadovoljevanje njegovih osebnih 
potreb, temveč tudi za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb. 
S tem se pojem osebnega dohodka vsebinsko spreminja. Osebni dohodek ne 
vsebuje več samo tako imenovanega neto osebnega dohodka, temveč tudi vsa 
sredstva, ki jih delavci izločajo za potrebe skupne in splošne družbene potroš- 
nje — tako imenovani bruto osebni dohodek. S tako opredelitvijo delavčevega 
osebnega dohodka je vsak posamezni delavec postavljen v položaj, da odloča 
o sredstvih za skupno in splošno družbeno potrošnjo kot o delu svojega oseb- 
nega dohodka tako v sami organizaciji združenega dela, v kateri dela, kakor 
tudi v samoupravni interesni skupnosti oziroma družbenopolitični skupnosti 
prek svojega delegata. 

Določba o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in delitev sredstev za 
osebne dohodke, vsebovana v 23. členu, je razširjena tako;, da delavci v svoji 
temeljni organizaciji združenega dela določajo osnove in merila za razporeja- 
nje oziroma delitev skupaj z delavci drugih organizacij združenega dela. V 
delitev dohodka, ki ni v skladu s temsi načeli, se lahko poseže tudi z zakonom. 

24. člen vsebuje v glavnem nespremenjeno določbo o zajamčenem osebnem 
dohodku delavca, pri tem pa je izpuščena beseda »stabilnost-«. 

25. 'člen republiškega predloga konkretizira določbo zveznega predloga, 
po kateri se lahko z zakonom začasno omeji razpolaganje z delom sredstev 
družbene reprodukcije ah določi obvezno združevanje dela teh sredstev pod 
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pogoji, ki jih določa republiška ustava. V odnosu na določbo v osnutku repu- 
bliške ustave je ta člen spremenjen tako, da se lahko z zakonom določi ob- 
vezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije le za financiranje 
tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresničeva- 
nje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih v družbenem planu Sociali- 
stične republike Slovenije. S tako formulacijo ustava določa zakonodajalcu 
razumne okvire za poseganje v dohodek organizacij združenega dela, s čimer 
se odtegovanje delavčevih sredstev že z ustavo omejuje le na financiranje naj- 
nujnejših družbenih potreb. Dodana je tudi nova določba, po-kateri z obveznim 
združevanjem dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče trajno odvzeti 
pravic delavcem v temeljni organizaciji združenega dela. 

26. člen se nanaša na obveznosti družbenih pravnih oseb v pravnem pro- 
metu in vsebuje podobno določbo ustave SR Slovenije iz leta 1963, spremenje- 
no tako, da organizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna 
oseba odgovarja za svoje obveznosti z družbenimi sredstvi,, s katerimi razpolaga. 

Tudi 27. člen vsebuje nekoliko spremenjeno določbo ustave SR Slovenije 
iz leta 1963, s katero se podrobneje opredeljujejo' razlogi, pod katerimi je mo- 
goče organizaciji združenega dela in drugi družbeni pravni osebi odvzeti 
ali omejiti pravice do nepremičnin in druge pravice do družbene lastnine. 

Določba o udeležbi v skupno doseženem dohodku na podlagi združevanja 
sredstev, vsebovana v 28. členu, je nekoliko spremenjena v redakcijskem 
smislu, ne da bi se menjala vsebina. Takor je namesto besedila, da pravica 
do udeležbe preneha z vračanjem oziroma amortizacijo sredstev, rečeno, da 
ta pravica ugasne takrat, ko so organizaciji združenega dela poleg ustreznega 
deleža pri skupaj doseženem dohodku vrnjena tudi sredstva, ki je z njihovo 
združitvijo tako pravico pridobila, oziroma kadar ta pravica preneha po samo- 
upravnem sporazumu. Določba o možnosti, da organizacija združenega dela 
v svojem poslovanju uporablja sredstva tujih oseb, vsebovana v 29. členu, je 
dopolnjena z določbo, po kateri imajo delavci v taki organizaciji združenega 
dela enake pravice kot delavci organizacij združenega dela, ki pri svojem 
poslovanju uporabljajo sredstva drugih domačih organizacij združenega dela. 
Dopolnjen je tudi 30. člen, ki se nanaša na zbiranje denarnih sredstev obča- 
nov, tako da se »druge ugodnosti« določajo na podlagi zakona. 

Namesto določb ustave SR Slovenije iz leta 1963, ki so se nanašale na 
samoupravne pravice delovnih ljudi, ki delajo* v državnih organih, v družbeno- 
političnih organizacijah ali društvih, vsebuje nova ustava dva nova člena. 
V 31. členu se opredeljuje samoupravni status delavcev, ki v organizaciji 
združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna in njim, podob- 
na dela za več organizacij v njenem sestavu, nadalje delavcev, ki takšna dela 
opravljajo v kmetijski in drugi zadrugi, organizaciji poslovnega združevanja, 
banki ali zavarovalni skupnosti. Za vse te delavce je določeno, da organizi- 
rajo delovno skupnost, da pa lahko ustanovijo tudi organizacijo združenega 
dela pod pogoji, določenimi z zakonom. Ti delavci imajo pravico do sredstev 
za osebno in skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu in v skladu 
z osnovami in merili za delitev, ki veljajo v organizacijah združenega dela. 
Druge samoupravne pravice pa imajo v skladu z naravo dela, ki ga opravljajo. 
Enak položaj' imajo tudi drugi delavci v navedenih organizacijah združenega 
dela oziroma kmetijskih in drugih zadrugah, ki opravljajo dela skupnega po- 
mena, vendar se tem daje pravica, da organizirajo organizacijo združenega 
dela pod splošnimi pogoji, določenimi z ustavo. 32. člen pa se nanaša na delav- 
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ce tistih delovnih skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravne interesne 
skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti in njihova združenja, 
družbenopolitične in druge družbene organizacije, društva in organe družbeno- 
političnih skupnostih. Ti delavci imajo pravico do sredstev za osebno in skupno 
porabo in druge določene samoupravne pravice v skladu z naravo dela, ki ga 
opravljajo, in družbeno ter politično odgovornostjo teh organizacij oziroma 
skupnosti. Svoje samoupravne pravice ti delavci uresničujejo kot delovna 
skupnost. 

33. člen vsebuje določbe ustave SR Slovenije iz leta 1963 o položaju delov- 
nih ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ah kakšno drugo kulturno in podobno poklicno dejavnost. Nekoliko so dopol- 
njene s tem, da se naštevajo še nekatere .dej avnosti, kot so odvetniška ali druge 
poklicne dejavnosti. Pomembna je določba zadnjega odstavka tega člena, ki 
omogoča, da lahko omenjeni delovni ljudje pod pogoji, ki jih določa zakon, 
sodelujejo z organizacijami združenega dela, soodločajo pri ustvarjanju po- 
gojev za delo v teh organizacijah in sodelujejo pri delitvi skupaj ustvarjenega 
dohodka. 

Določbe o solidarnosti delavcev v združenem delu in ustreznih dolžnostih 
organizacij združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti, vsebovane v 34. 
členu, so dopolnjene z določbo, da delavci organizacij združenega dela. po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti skupaj in enakopravno zagotavljajoi nenehno 
izboljševanje življenjskih razmer delavcev z izločanjem in združevanjem sred- 
stev v ta namen. Nova je tudi določba, da delavec ne more izgubiti lastnosti 
delavca temeljne organizacije združenega dela, če zaradi tehnoloških ali drugih 
izboljšav ni več potrebno delavčevo delo v temeljni organizaciji združenega dela. 
V takem primeru je delavcu potrebno zagotoviti drugo .delovno mesto', ki ustre- 
za njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. 

V 35. .členu, ki se nanaša na sodelovanje delavca pri zadovoljevanju splošnih 
družbenih potreb, je izvršena sprememba bolj redakcijske narave s tem, da 
delavci plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela in iz svojih 
osebnih dohodkov davke in druge davščine v skladu z namenom oziroma s 
cilji, za katere so namenjena z davki in drugimi davščinami pridobljena sred- 
stva. Nekoliko je spremenjena tudi formulacija, po kateri se te obveznosti do- 
ločajo v odvisnosti" od sposobnosti organizacije združenega dela, da, zagotovi 
z ustavo določene pravice delavcev kakor tudi od sposobnosti gospodarstva 
v celoti. 

Za določbe tega razdelka so, kakor tudi za določbe preostalih razdelkov 
s področja družbenoekonomske ureditve, udeleženci iz javne razprave pokazali 
veliko zanimanje in izrazih splošno podporo v osnutku ustave vsebovanemu 
osnovnemu konceptu. S svojimi konkretnimi in konstruktivnimi predlogi so 
udeleženci javne razprave brez dvoma znatno prispevali k izboljšanju ustav- 
nega besedila. 

V predloženih spremembah in dopolnitvah glede na osnutek ustave SR 
Slovenije so izraženi predvsem vsi predlogi in pripombe iz javne razprave, ki 
so kakorkoli prispevali k jasnosti in razumljivosti samega besedila, kakor tudi 
tisti vsebinski predlogi in pripombe, katerih namen je čimpopolneje in določneje 
opredeliti družbenoekonomski položaj človeka v združenem delu in značaj sred- 
stev v družbeni lastnini. V tem smislu so bile sprejete sugestije iz javne raz- 
prave o izpopolnitvi ustavnih besedil o družbeni lastnini, o odnosu in odgo- 
vornosti delavcev in drugih uporabnikov1 glede razpolaganja, uporabe in 
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upravljanja z družbenimi sredstvi, da se družbena sredstva ne morejo uporab- 
ljati za prisvajanje rezultatov tujega dela, kot tudi ne za ustvarjanje pogojev 
za tako prisvajanje. 

Sprejeti so bili tudi vsi predlogi, naj se pravioa dela z družbenimi sredstvi 
definira kot temeljna pravica v sistemu socialističnih samoupravnih odnosov. 

Upoštevane so bile pripombe k določbam osnutka o pridobivanju in raz- 
porejanju dohodka, po katerih delavci odločajo o tem dohodku kot o druž- 
beni lastnini v skladu z odgovornostjo do drugih delavcev v združenem delu 
kakor tudi do družbene skupnosti kot celote. 

V določbe, ki se nanašajo na delavce organizaciji združenega dela, ki oprav- 
ljajo družbene dejavnosti in ki pridobivajo dohodek s svobodno menjavo svojega 
dela in z delom delovnih ljudi, katerih potrebe in interese zadovoljujejo, je 
bilo glede na predloge iz javne razprave vneseno tuidi področje vzgoje in so- 
cialnega varstva. 

Glede pridobivanja in razporejanja dela dohodka, pridobljenega z delom 
v izjemno ugodnih naravnih razmerah aH zaradi izjemnih ugodnosti na trgu 
in podobno, je bila upoštevana vrsta konkretnih predlogov za vsebinsko iz- 
popolnitev te določbe, tako da bi bilo jasno, kdaj naj' se del tega dohodka 
uporablja za razvoj organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen, ter 
kdaj za razvoj materialne podlage združenega dela v celoti. Upoštevani so bili 
tudi predlogi, naj, se v omenjeni določbi jasno razmeji vloga samoupravnega 
sporazuma, družbenega dogovora in zakona. 

Nadalje so bile upoštevane tudi pripombe, da je v ustavi nujno opredeliti 
delavčev osebni .dohodek kot bruto osebni dohodek. Upoštevana je bila tudi pri- 
pomba, naj se pojem »sredstev za gradnjo objektov družbenega standarda v 
družbeni lastnini« nadomesti z ustreznejšim ustavnim terminom,, kot je npr. 
»sredstva za skupno porabo« in podobno. 

Upoštevana je bila vrsta sugestij iz javne razprave, ki se nanašajo na po- 
ložaj tako imenovanih skupnih služb. Omenjene pripombe so se večinoma za- 
vzemale za to, naj se skupne službe ne bi praviloma organizirale kot temeljne 
organizacije združenega dela. Upoštevane so bile tudi pripombe, naj se vse 
delovne skupnosti ne bi obravnavale skupaj v istem členu in da bi bilo potrebno 
posebej obravnavati in dati več samostojnosti in samoupravnih pravic tistim 
delovnim skupnostim, ki v gospodarskih organizacijah kreativno prispevajo 
k doseganju večjega dohodka. 

Končno so bih sprejeti tudi predlogi, naj se v ustavi izrecno določi, da 
delavec ne more izgubiti lastnosti delavca v temeljni organizaciji združenega 
dela, če zaradi tehnoloških ali drugih izboljšav preneha potreba po njegovem 
delu v tej organizaciji. 

Ni bilo pa mogoče upoštevati vrste predlogov in pripomb iz javne raz- 
prave, s katerimi se vnašajo v ustavo določbe, ki vanjo ne sodijo, temveč sodijo 
v zakone, ali pa gre celo za takšna razmerja, ki naj se urejajo s samoupravnimi / 
akti organizacij združenega dela oziroma drugih samoupravnih organizacij. Sem 
sodijo npr. predlogi, naj ustava določi podrobnejša merila uspešnosti za vse 
oblike razpolaganja z družbenimi sredstvi, naj se v ustavi podrobno navedejo 
vse oblike, v katerih se izraža pravica iz minulega dela delavca in podobno. 
Nadalje ni bilo mogoče upoštevati predlogov, naj se iz člena, ki opredeljuje 
tako imenovane neodtujljive pravice delavca, izvirajoče iz njegove pravice 
dela z družbenimi sredstvi; (16. člen), izločiti določba, da delavec te pravice 
uresničuje v temeljni organizaciji združenega dela. Ugoditev temu predlogu bi 
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namreč vodila k zmanjšanju vloge temeljne organizacije združenega dela kot 
osnovne oblike združenega dela, v kateri delavci neposredno in enakopravno 
uresničujejo svoje samoupravljalske in druge družbenoekonomske pravice. Prav 
tako ni bilo mogoče upoštevati predlogov, po katerih se temeljna organizacija 
združenega dela definira bistveno drugače od ustavne definicije, npr. kot »znan- 
stveno dognana oblika združenega dela« in podobno'. 

Na področju pridobivanja in delitve dohodka ni bilo mogoče sprejeti pri- 
pomb, ki zahtevajo opustitev kategorije dohodka, ki se zavzemajo za enotno 
predpisovanje in izenačevanje pogojev dela in pridobivanja dohodka, ki se za- 
vzemajo1, naj bi se kmetu kooperantu že na tem mestu zagotovila pravica so- 
odločanja o skupno ustvarjenem dohodku in podobno. Tem predlogom ni bilo 
mogoče ugoditi predvsem zato, ker ne upoštevajo različnih in objektivnih po- 
gojev in možnosti dela ter s tem objektivnih in različnih pogojev pridobivanja 
dohodka na posameznih območjih in področjih dela. 

Na področju svobodne menjave dela med delavci družbenih dejavnosti in 
delavci drugih področij kot uporabniki ni bilo mogoče ugoditi predlogom, naj 
se izrecno določi, da zakon zagotavlja načelo o svobodni menjavi dela in s tem 
enak družbenoekonomski položaj delavcev družbenih dejavnosti. Sprejetje 
takšnega predloga bi namreč bilo v nasprotju s splošnim konceptom, nove 
ustave, po katerem naj bi se odnosi med delavci družbenih dejavnosti in die- 
lovnimi ljudmi-uporahniki urejali neposredno ali prek določenih organizacij 
združenega dela oziroma v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, predvsem 
na samoupravni podlagi. 

Glede vprašanja samoupravnega položaja tako imenovanih delovnih skup- 
nosti ni bilo mogoče prisluhniti tistim pripombam in predlogom, ki se zavze- 
majo za to, naj bi se te skupne službe praviloma organizirale kot temeljne orga- 
nizacije združenega dela, še manj pa seveda tistim predlogom, ki dajejo enako 
pravico delavcem, ki opravljajo določene zadeve za samoupravne interesne skup- 
nosti, družbenopolitične organizacije in celo državne organe. Enako ni bilo 
mogoče upoštevati tudi ostalih predlogov, ki se zavzemajo, naj se delavci ome- 
njenih skupnosti po samoupravnih pravicah v celoti ali načeloma izenačijo 
z delavci organizacij združenega dela. Tega ni bilo mogoče storiti zato, ker gre 
vendar za specifična razmerja omenjenih delovnih skupnosti do samoupravnih 
organizacij in skupnosti, združenj in organov družbenopolitičnih skupnosti, 
katerih funkcije in naloge se glede na naravo' in druge specifičnosti bistveno 
razlikujejo od poslovnih nalog organizacij združenega dela. 

In konično niso bile sprejete sugestije iz javne razprave, da ne bi bilo 
potrebno prispevkov za pokrivanje skupne porabe obravnavati posebej od dav- 
kov, ker je edino na ta način možno zagotoviti stalne vire financiranja skupne 
porabe. Upoštevanje takega predloga bi bilo v nasprotju s konceptom nove 
ustave, po katerem so davki vir financiranja splošnih družbenih potreb, ki se 
zagotavljajo prek proračunov družbenopolitičnih skupnosti, prispevki pa avto- 
nomen samoupravni vir financiranja skupne porabe v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

2. Združevanje dela in sredstev družbene reprodukcije (36. do 52. člen) 

Tudi s členi tega razdelka v tem poglavju predloga v glavnem prevzemamo 
ustrezne določbe zveznega predloga. 
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V uvodni določbi 3. člena so povzete ustrezne določbe XXIX. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije, ki pa so spremenjene v tem smislu, da so namesto na- 
števanja različnih oblik združenega dela navedene samo delovne organizacije, 
preostale oblike pa so zajete v formulaciji »in drugih oblikah združevanja 
dela in sredstev«. Namesto besedila o urejevanju medsebojnih razmerij v teh 
organizacijah pa je dana širša formulacija o urejanju medsebojnih pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti v različnih oblikah 2druževanja dela in sredstev. 
Izpuščanje različnih oblik združenega dela, navedenih v prejšnjih določbah, 
je posebnega pomena, ker se sedaj delovne organizacije ne istovetijo s sestav- 
ljenimi organizacijami združenega dela, ki nastajajo z združevanjem delovnih 
organizacij in temeljnih organizacij ter njihovih skupnosti v združene orga- 
nizacije, kombinate, tako imenovane velike sisteme in druge oblike sestavljenih 
organizacij. 

Delovna organizacija, ki je bila v ustavi SR Slovenije iz leta 1963 določena 
kot splošna oblika združenega dela z enotnim statusom, je v 37. členu definirana 
kot samostojna samoupravna organizacija delavcev, povezanih s skupnimi inte- 
resi pri delu in organiziranih v temeljne organizacije združenega dela v njeni 
sestavi ali neposredno povezanih z enotnim delovnim procesom. Taka oprede- 
litev omogoča razlikovati delovno organizacijo od preostalih obLk organizacij 
združenega dela, predvsem od sestavljenih organizacij, kakor tudi od oblik po- 
slovnega združevanja. Nadalje so prevzete iz ustave SR Slovenije iz leta 1963 
z določenimi spremembami določbe o ustanavljanju delovne organizacije in 
njenem enakem položaju, ne glede na to, kdo jih je ustanovil. Spremembe pa so 
naslednje: kot ustanovitelji so navedeni v prvi vrsti organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in druge družbene pravne osebe; namesto splošne formulacije, da 
lahko delovno organizacijo pod pogoji in na način, predpisan z zakonom, usta- 
novijo delovni ljudje zato, da uresničujejo svojo pravico do dela ali zadovoljijo 
svoje potrebe po proizvodih in storitvah, kakor tudi, da lahko delovno orga- 
nizacijo v skladu z zakonom ustanovijo tudi civilne pravne osebe. Nadalje je 
namesto prejšnje splošne formulacije v enakem položaju delovnih organizacij 
rečeno, da imajo delovne organizacije enak položaj, delavci v njih pa enake 
družbenoekonomske in druge samoupravne pravice in odgovornosti, ne glede 
na to, kdo je delovno organizacijo ustanovil. Glede na številne negativne pojave 
pri delu podjetij, katerih ustanovitelji so bile skupine občanov, so s predlože- 
nimi določbami dane možnosti, da se z zakonom in z ustrezno družbeno kon- 
trolo tudi v takih delovnih organizacijah zagotovi samoupraven družbeno- 
ekonomski položaj delavcev in s tem preprečijo znane zlorabe. 

38. člen ureja organiziranje temeljnih organizacij združenega dela v delih 
delovne organizacije in prevzema ustrezne določbe XXVII. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije z naslednjimi spremembami: določeno je, da del delovne organi- 
zacije, ki ga delavci organizirajo kot temeljno organizacijo, mora izpolnjevati 
tudi pogoj, da se rezultat njihovega skupnega dela samostojno izrazi kot vred- 
nost v delovni organizaciji ali na trgu ter da v takem delu delovne organizacije 
delavci lahko uresničujejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne 
pravice. 

Delavci v delu delovne organizacije imajo ne samo pravico, temveč tudi 
dolžnost tak del delovne organizacije organizirati v temeljno organizacijo zdru- 
ženega dela. Z omenjenimi spremembami in dopolnitvami je jasno izraženo na- 
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čelo, da je organiziranje temeljne organizacije združenega dela pogoj in pred- 
postavka uresničevanja družbenoekonomskega položaja delavca. 

V drugem odstavku istega člena je določeno, da delavci v delovni organi- 
zaciji, ki nima pogojev, da bi se posamezni njeni deli organizirali v temeljne 
organizacije, uresničujejo v delovni organizaciji kot celoti vse pravice, ki jih 
imajo delavci v temeljni organizaciji združenega dela. 

39. člen ureja izločitev temeljne organizacije združenega dela iz sestave 
delovne organizacije posebej od organiziranja temeljne organizacije združenega 
dela v sestavi delovne organizacije. V tem je glavna vsebinska razlika glede na 
ustrezno določbo XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije. Sedaj je delavcem 
dana pravica do izločitve temeljne organizacije združenega dela, vendar je ta 
dolžina sporazumno z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela 
in z delovno organizacijo kot celoto urediti način in pogoje za izpolnitev svojih 
obveznosti, ki jih je do njih prevzela do izločitve, ter jim povrniti z izločitvijo 
nastalo škodo. Delavci tudi ne morejo svoje temeljne organizacije združenega 
dela izločiti iz sestave delovne organizacije, če bi to v nasprotju s splošnim 
interesom bistveno otežilo ali onemogočilo delo drugim temeljnim organiza- 
cijam v delovni organizaciji oziroma delovni organizaciji kot celoti. 

40. člen omogoča združevanje delovnih organizacij v razne oblike sestav- 
ljenih organizacij združenega dela, temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih organizacij pa v skupnosti in druge oblike združevanja. V zvezi s tem 
zvezni predlog določa, da se z zakonom, pod pogoji, predvidenimi v republiški 
ustavi, ah z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona 
lahko predpiše obvezno združevanje določenih vrst organizacij združenega dela 
v skupnosti, v katerih se v splošnem interesu zagotovi enotnost sistema dela 
na ustreznih področjih. Omenjeno določbo v drugem odstavku 40. člena našega 
predloga konkretiziramo s tem, ko določamo, da se lahko z zakonom, ali od- 
lokom skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona predpiše ob- 
vezno združevanje tistih organizacij združenega dela v skupnosti, ki opravljajo 
dejavnosti, nujne za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na 
določenem območju ali če to zahteva v splošnem interesu enotnost sistema dela 
na ustreznih področjih ■—• pri čemer se misli predvsem na organizacije združe- 
nega dela, ki opravljajo nekatere od dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
Z ustavo torej določamo okvirne pogoje, ki jih bo moral upoštevati zakono- 
dajalec takrat, ko bo predpisoval obvezno združevanje organizacij združenega 
dela v skupnosti. 

V tem poglavju so nadalje prevzete določbe ustavnih amandmajev iz leta 
1971, ki se nanašajo na banke, zavarovalne skupnosti in organizacije, ki oprav- 
ljajo promet blaga in storitev, pri čemer so tudi omenjene določbe deloma 
spremenjene in deloma dopolnjene. 

V 41. členu, ki se nanaša na poslovne banke, so družbenopolitične skupnosti 
izvzete iz vrst tistih družbenih pravnih oseb, ki lahko ustanavljajo banke in 
upravljajo z njihovim poslovanjem,. Nadalje je določeno, da poleg ustanovite- 
ljev banke upravljajo poslovanje banke tudi druge družbene pravne osebe, 
razen družbenopolitičnih skupnosti, ki imajo sredstva v banki, ter da imajo 
družbene pravne osebe pravico določene zadeve, banke upravljati v enoti banke, 
ki posluje z njihovimi sredstvi. Preostale, spremembe omenjenih določb dolo- 
čajo še, da se banke ustanavljajo s samoupravnim sporazumom, namesto s 
pogodbo', da se banke ustanavljajo kot posebne organizacije za opravljanje kre- 
ditnih in drugih bančnih poslov, namesto da se ustanavljajo kot posebne orga- 
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nizacije združenega dela, da se v bankah združujejo sredstva za uresničevanje 
skupnih interesov pri zagotavljanju denarnih sredstev za opravljanje, raz- 
širjanje in pospeševanje dejavnosti organizacij1 združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in za uresničevanje drugih skupnih 
interesov. 

V 44. členu so določbe o skupnostih zavarovanja razširjene. Namesto ter- 
mina »zavarovalna organizacija« se uporablja termin »zavarovalna skupnost«, 
ki bolj ustreza značaju tovrstne dejavnosti. Nadalje je določeno, kdo lahko 
ustanovi zavarovalno skupnost (organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti, družbenopolitične in druge družbene pravne osebe), s katerim 
aktom se ustanavlja (samoupravni sporazum), kakšne vrste zavarovalnih skup- 
nosti se lahko ustanovijo (za enake oziroma sorodne oziroma različne vrste 
rizikov oziroma škode) itd. Določeno je, da se v tistih zavarovalnih skupnostih, 
ki se ustanavljajo za zavarovanje premoženja in oseb pred več različnimi 
vrstami rizikov oziroma škode, organizirajo posebne rizične skupnosti, sredstva 
pa združujejo v posebne sklade zavarovanja s tem, da zavarovanci v posebnih 
rizičnih skupostih sporazumno odločajo o pogojih, pod katerimi se sredstva 
njihovih skladov zavarovanja lahko uporabljajo za pokrivanje obveznosti do 
drugih vrst škode. Končno je določeno, podobno kot za poslovne banke, da s 
poslovanjem zavarovalne skupnosti upravljajo tiste družbene pravne osebe, 
ki so v njej združile sredstva, in da se njihova medsebojna razmerja urejajo 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi, statutom in drugimi samouprav- 
nimi akti teh skupnosti in z zakonom. 

V 45. členu so v precejšnji meri razširjene določbe o organizacijah združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev in o njihovih raz- 
merjih s proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela. Z novim 
besedilom je določeno*, da razlnerja med temi organizacijami temeljijo na 
načelih sodelovanja ter samoupravnega združevanja dela in sredstev v okviru 
tega sodelovanja, da te organizacije po načelih enakopravnosti uveljav- 
ljajo medsebojni vpliv na poslovno in razvojno politiko, prevzemajo skupni 
rizik, zagotavljajo skupno odgovornost za razširjanje materialne osnove in za 
povečanje produktivnosti dela v proizvodnji in prometu ter so udeležene pri 
dohodku, doseženem v tem sodelovanju, v sorazmerju s tem, koliko so k temu 
dohodku prispevale. Še posebej je določeno, da se organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, organizirajo po načelih obveznega sodelo- 
vanja s proizvodnimi in drugimi organizacijami, za katere opravljajo izvoz in 
uvoz. V okviru tega sodelovanja določajo skupno politiko proizvodnje oziroma 
druge dejavnosti, politiko izvoza in uvoza, razporejajo dohodek itd. Z zveznim 
zakonom pa se ureja, v katerih primerih in pod katerimi pogoji so določene 
organizacije združenega dela s tega področja dolžne združevati delo in sred- 
stva s proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela. Z zakonom se 
določa tudi način sodelovanja in dogovarjanja o zadevah skupnega pomena orga- 
nizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev za ne- 
posredno uporabo*, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, krajevnimi skup- 
nostmi ter drugimi skupnostmi in organizacijami potrošnikov. 

46. člen se nanaša na vlaganje sredstev družbene reprodukcije v tujini. 
Amandmajske določbe iz leta 1971 so dopolnjene s tem, da je organizacijam 
združenega dela dana pravica opravljati dejavnost tudi v tujini, da so pravice 
in sredstva, ki jih organizacija združenega dela na kakršnikoli podlagi pridobi 
v tujini, sestavni del družbenih sredstev, ki jih upravljajo njeni delavci, in da 
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imajo delavci organizacije združenega dela, ki opravlja dejavnost v tujini, 
enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci te organizacije v državi. 

Določba 47. člena o pravnem statusu temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela je spremenjena tako, da imajo tak pravni status tudi skupnosti 
in druge oblike združevanja organizacij združenega dela, pa tudi banke, zava- 
rovalne skupnosti in druge finančne organizacije. Za vse. te je še določeno, 
da se njihove pravioe, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu vpisujejo 
v register organizacij' združenega dela. 

Dopolnjena je tudi določba 48. člena o začasnih ukrepih, ki se lahko upo- 
rabijo proti organizaciji združenega dela, njeni skupnosti ah drugemu zdru- 
ženju teh organizacij. Določeno je, da se lahko začasno omeji tudi uresničb- 
vanje posameznih samoupravnih pravic delavcev oziroma pravic organizacije 
ali združenja in njunih organov, kadar je to neogibno, da bi se odpravili dolo- 
čeni negativni pojavi. 

49. člen pa vsebuje povsem novo določbo o načinu reševanja sporov med 
delavci posameznih delov organizacije združenega dela oziroma sporov med 
delavci in organi organizacije ali med delavci organizacije in organi družbeno- 
politične skupnosti, ki jih ni bilo mogoče rešiti v rednem postopku. V tem 
primeru imajo delavci pravico in dolžnost svoje zahteve sporočiti prek sindi- 
kalne organizacije, ta pa je dolžna aktivno sodelovati pri reševanju spora. 

50. člen prevzema deloma spremenjene določbe ustave iz leta 1963 o od- 
pravi gospodarskih organizacij in zavodov. Poleg terminološkega usklajevanja 
spremembe omenjenih določb vsebujejo tudi določene dopolnitve razlogov, 
zaradi katerih se lahko organizacija združenega dela odpravi. Tako se lahko 
organizacija združenega dela, ki opravlja gospodarsko dejavnost, odpravi, če 
ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje svoje dejavnosti, 
če dalj časa ne more obnavljati družbenih sredstev, s katerimi posluje, če ne 
more zagotavljati delavcem uresničevanja z ustavo zajamčenih pravic glede 
njihove materialne in socialne varnosti ali če ne more izpolnjevati drugih z 
zakonom določenih ah s pogodbo prevzetih obveznosti. Organizacija združenega 
dela, ki opravlja družbeno dejavnost, pa je lahko odpravljena, če ne izpol- 
njuje več z zakonom predpisanih pogojev ali če ni več pogojev za opravljanje 
njene dejavnosti. 

51. člen vsebuje bistveno razširjene določbe ustave iz leta 1963, ki se na- 
našajo na organizacije, ki opravljajo dejavnosti ah zadeve posebnega družbe- 
nega pomena. V republiško ustavo so bile vnesene pomembne novosti že z 
ustavnim amandmajem XXVIII iz leta 1971, predloženo besedilo pa vsebuje 
še druge spremembe in dopolnitve. Tako je določeno, da se z zakonom ah od- 
lokom skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona lahko določi, 
da so posebnega družbenega pomena ne samo določene dejavnosti, temveč tudi 
določene zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti, 
ter uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa. Z zakonom in od- 
lokom skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona pa se lahko, 
če to zahteva posebni družbeni interes, predpiše način uresničevanja tega inte^- 
resa tudi v poslovanju organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodar- 
sko dejavnost, kadar je to poslovanje nenadomestljiv pogoj za življenje in delo 
občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju. 

V tretjem in četrtem odstavku obravnavanega člena v republiškem predlogu 
omenjene določbe zveznega predloga podrobneje opredeljujemo s tem, da naj- 
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prej določamo, da poseben družbeni interes in način njegovega uresničevanja 
delovni ljudje uveljavljajo najprej s samoupravnimi sporazumi in družbenimi 
dogovori in šele nato s predpisi oziroma ukrepi družbenopolitične skupnosti. 
Dana je torej prioriteta samoupravnemu urejanju omenjenega področja. Na- 
dalje pa republiški predlog našteva nekatere od oblik družbenega vpliva, ki se 
lahko uporabijo za zagotovitev posebnega družbenega interesa v skladu z na- 
ravo in posebnostmi posameznih dejavnosti ali zadev posebnega družbenega 
pomena. Tako predvideva, da se s samoupravnimi sporazumi in družbenimi 
dogovori oziroma s predpisi ali ukrepi družbenopolitične skupnosti lahko do- 
ločijo pogoji in način opravljanja takih dejavnosti ali zadev, zagotovi soodlo- 
čanje uporabnikov, ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij o uresničevanju skupnih ciljev, o temeljnih po- 
gojih za pridobivanje dohodka in poslovanja, o cenah itd., ali z drugimi obli- 
kami družbenega vpliva. 

52. člen se nanaša na združevanje organizacij združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, in njihovih poslovnih združenj v gospodarske zbornice 
ali druga splošna združenja. Tudi s temi določbami so pomembno razširjene 
ustrezne določbe ustave iz leta 1963. Pri tem se podrobneje navajo cilji tega 
združevanja, v predlogu pa še posebej z določbama zadnjih dveh odstavkov, 
s katerima se določa, da se v gospodarsko zbornico lahko združujejo tudi 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov in da se lahko z zakonom določi obvezno zdru- 
ževanje organizacij! združenega dela v gospodarske zbornice in načela za njihovo 
organizacijo in delovanje. 

Vrsta dopolnitev in izboljšav v besedilu tega razdelka je bila izvršena 
na podlagi pripomb iz javne razprave. To se nanaša predvsem na popolnejšo 
ureditev institucionalnih oblik združevanja dela in sredstev, opredelitev pojma 
in položaja delovne organizacije, na odnose med organizacijami združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, in proizvodnimi organizacijami 
združenega dela teir na opredelitev dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Predvsem so bile upoštevane raznovrstne sugestije iz javne razprave, kate- 
rih namen je temeljne organizacije združenega dela čimbolj afirmirati. Pri tem 
so bili dobrodošli vsi tisti predlogi pa tudi konkretne formulacije, ki so dejansko 
prispevale k izboljšanju opredelitve temeljne organizacije združenega dela 
v sedanjem besedilu. 

V zvezi s položajem delovne organizacije so bih upoštevani predvsem pred- 
logi, naj se krog ustanoviteljev delovnih organizacij razširi tudi na samoupravne 
interesne skupnosti in krajevne skupnosti ter naj se ob pogojih, določenih 
z zakonom, to omogoči tudi delovnim ljudem. 

V zvezi z izločevanjem temeljnih organizacij združenega dela iz sestava 
delovne organizacije je bilo danih največ pripomb k tisti določbi, po kateri 
je temeljna organizacija združenega dela, ki se izloča, dolžna urediti način 
in pogoje za izpolnitev svojih obveznosti, kakor tudi k naslednji določbi, ki do- 
loča, kdaj se temeljna organizacija združenega dela ne more izločiti iz sestave 
delovne organizacije. Pri vseh omenjenih pripombah je bilo izraženo mnenje, 
da sta obravnavani določbi predvsem nejasni in da bi ju bilo potrebno že 
v ustavi precizirati, kar je bilo s sedanjim besedilom ustave tudi storjeno. 

V zvezi z bankami so bile upoštevane predvsem tisite pripombe iz javne 
razprave, s katerimi se teži k vsebinski povezavi določb 42., 43. in 44. člena 
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v osnutku, kakor tudi vse pripombe, ki so se nanašale samo na 43. člen v osnut- 
ku, ki je bil pozneje izpuščen. 

K določbam osnutka o zavarovalnih skupnostih so v javni razpravi dale 
svoje pripombe in tudi predloge konkretnih formulacij predvsem strokovne 
institucije. Namen teh pripombi je bil onemogočiti prelivanje sredstev iz ene 
vrste zavarovanja v drugo brez soglasja tistih, ki so 2sdružili svoja sredstva v to 
vrsto zavarovanja. Zato se je večina vseh predlogov zavzemala za povečanje 
vloge rizičnih skupnosti in upravljalcev omenjenih rizičnih skupnosti. Vsi ti 
predlogi so bili upoštevani z izboljšano formulacijo drugega odstavka 44. člena 
predloga. Z novo opredelitvijo delovnih skupnosti v 31. členu je bilo ugodeno 
tudi predlogom, naj se delovna skupnost zavarovanja posebej obravnava od 
zavarovalne skupnosti. 

Pri določbah o razmerjih med organizacijami združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom blaga in storitev, ter proizvodnimi in drugimi organizacijami 
je bilo treba upoštevati vse tiste predloge iz javne razprave, ki so se zavzemali 
za tesnejše povezovanje med obema sferama na enakopravni in samoupravni 
podlagi. Enako so bili upoštevani predlogi, naj ustava predvidi možnost zakon- 
skega urejanja razmerij med trgovino in proizvodnjo, če omenjena razmerja 
ne bi bila urejevana na samoupravni podlagi oziroma če bi bilo to potrebno 
za zagotavljanje neposrednih interesov potrošnikov. 

Veliko je bilo pripomb k določbam osnutka, ki pooblaščajo z zakonom dolo- 
čene organe, da uporabijo zoper organizacije združenega dela, ki ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, določene začasne ukrepe. Večina pripomb se je zavzemala 
za začasno ukrepanje zoper omenjene organizacije, vendar s preventivnimi 
učinki, tako da bi z omenjeno institucijo ne samo odpravljali, temveč tudi 
preprečevali nastajanje določenih negativnih pojavov v organizacijah združe- 
nega dela. Upoštevana je bila tudi pripomba, naj se omenjene določbe uskladijo 
s poznejšimi določbami ustave, ki se nanašajo na družbeno varstvo samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine (s 153. členom). 

V zvezi z dejavnostmi posebnega družbenega pomena je treba najprej 
omeniti, da se je večina predlogov izrekla za pojem »dejavnosti posebnega 
družbenega pomena« in ne za pojem v osnutku »dejavnosti posebnega družbe- 
nega interesa«, kar je bilo tudi upoštevano. Nadalje so bili upoštevani predlogi, 
da je treba formulacijo v osnutku, s katero se naštevajo oblike družbenega 
vpliva, spremeniti tako, da se v ustavi naštete in druge oblike družbenega 
vplivanja lahko uporabijo v skladu z naravo posameznih dejavnosti oziroma 
zadev posebnega družbenega pomena. 

Pri določbah o gospodarski zbornici so bile upoštevane tiste pripombe, 
ki se zavzemajo za izenačevanje besedila predloga republiške ustave z besedilom 
predloga ustave SFRJ. 

Ni pa bilo mogoče sprejeti naslednjih pripomb: 
Naj se v ustavi izpusti pojem delovne organizacije, ker je vsebovan že 

v pojmu »skupnosti temeljnih organizacij združenega dela«, kakor tudi tiste, 
ki se zavzemajo za povečanje vloge delovne organizacije na račun zlmanjšanja 
vloge temeljne organizacije združenega dela — ker bi to pomenilo okmitev 
možnosti za uresničevanje samoupravnih pravic delavcev. 

Dalje ni bilo mogoče sprejeti vrsto pripomb in predlogov, naj bi posamez- 
niki sploh ne imeli pravice ustanavljati delovne organizacije ali pa naj bi že 
v ustavi določili omejitev glede števila zaposlenih in obsega vloženih sredstev, 
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s katerimi še lahko posluje delovna organizacija, ki jo ustanovijo posamezniki. 
Tem predlogom ni bilo mogoče ugoditi, ker je treba upoštevati temeljno pravico 
delovnih ljudi, da tudi sami ustvarjajo pogoje za svoje delo na socialistični 
samoupravni podlagi in da ustanavljajo delovne organizacije na določenih pod- 
ročjih (npr. v obrtni in podobnih dejavnostih) ter vlagajo sredstva v družbeno 
gospodarstvo, v skladu z zakonom. 

V zvezi z ustanavljanjem temeljnih organizacij združenega dela ter z nji- 
hovo definicijo se ni bilo mogoče strinjati z mnenji in pripombami, da se z usta- 
navljanjem temeljnih organizacij združenega dela neupravičeno drobijo podjetja 
ter da naj bi iz ustave črtali določbo, da imajo delavci dolžnost ustanoviti 
temeljno organizacijo združenega dela. Nadalje ni bilo mogoče ugoditi predlogu, 
naj bi že ustava določala število zaposlenih v temeljni organizaciji združenega 
dela, v kateri vsi delavci kot delovna skupnost opravljajo naloge delavskega 
sveta. Večina omenjenih pripomb je namreč v nasprotju z ustavnim konceptom 
temeljne organizacije združenega dela, brez katerega uresničitve bi ostala večina 
delavčevih samoupravnih pravic neuresničena. 

Pri določbah o poslovnih bankah in poslovanju drugih denarnih organizacij 
ni bilo mogoče upoštevati predloga, naj družbenopolitična skupnost ostane 
ustanoviteljica in upravljalec banke. Prav tako ni bilo mogoče upoštevati pred- 
loga, naj ustava onemogoči priznavanje obresti občanom za njihove vloge, ker 
vodi to v privatizacijo kapitala. V zvezi z določbami, ki se nanalšajo na odnose 
med organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in sto- 
ritev, in proizvodnimi organizacijami združenega dela se ni bilo mogoče stri- 
njati z imnenji, da ustrezne določbe v osnutku postavljajo trgovino v neenako- 
praven položaj, kar zmanjšujejo interes trgovine za ustvarjanje dohodka. Po 
drugi strani pa se seveda tudi ni bilo mogoče strinjati s predlogi iz javne 
razprave, katerih namen je v resnici trgovino spraviti v podrejen položaj v 
odnosu do proizvodnje, kot nekakšnega servisnega podaljška proizvodnje. S se- 
danjim besedilom predloga je bil namreč storjen nadaljnji korak k opredelitvi 
enakopravnega položaja tako trgovine kot proizvodnje v okviru družbeno- 
ekonomskih odnosov. 

V zvezi z dejavnostmi posebnega družbenega pomena ni bilo mogoče 
v celoti ugoditi predlogom, naj bi te določbe striktno vezali na določbe o samo- 
upravnih interesnih skupnostih. Sedanji koncept predloga namireč omogoča, 
da se samoupravne interesne skupnosti lahko ustanavljajo tudi na področjih 
tistih dejavnosti, ki niso posebnega družbenega pomena, kakor tudi, da nekatera 
področja dejavnosti posebnega družbenega pomena ne bi bila pokrita s samo- 
upravljanjem v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. Nadalje ni bilo 
mogoče ugoditi predlogu, naj se z ustavo prepreči uvajanje družbenega uprav- 
ljanja v tiste organizacije združenega dela, katerih dejavnost je pokrita s samo- 
upravno interesno skupnostjo. V ustavi namreč ni mogoče predpisati določeno 
obliko družbenega vpliva na posamezno dejavnost posebnega družbenega pome- 
na, temveč je to stvar samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora, 
zakona oziroma odloka družbenopohtične skupnosti. 

Pri določbah o gospodarski zbornici ni bil upoštevan predlog, naj se že 
v ustavi predvidi delegatska sestava skupščine in drugih samoupravnih organov 
zbornice oziroma poslovnega združenja. Taka določba namreč sodi v statut 
zbornice oziroma drugega splošnega združenja. 
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3. Samoupravne interesne skupnosti (53. do 71. člen) 

V tem razdelku prevzemamo v glavnem določbe zveznega predloga, ki pa jih 
na posameznih področjih združenega dela še podrobneje opredeljujemo. V od- 
nosu na ustavne amandmaje iz leta 1971 so določbe o samoupravnih interesnih 
skupnostih znatno razširjene. 

53. člen se nanaša na vse samoupravne interesne skupnosti, ne glede na to, 
ali se ustanavljajo na področjih družbenih dejavnosti ali na področjih mate- 
rialne proizvodnje. Za vse samoupravne interesne skupnosti je določeno, da jih 
delovni ljudje ustanavljajo neposredno ali prek svojih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, da se samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo za zado- 
voljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov delovnih ljudi na določenem 
področju in za usklajevanje dela na tem področju s skupnimi potrebami in 
interesi delovnih ljudi, da se pravice obveznosti in odgovornosti v samoupravni 
interesni skupnosti urejajo s samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi ter 
statutom in drugimi njenimi samoupravnimi akti, da delovni ljudje plačujejo 
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim za zadovoljevanje svojih potreb 
in interesov, da te prispevke plačujejo iz svojih osebnih dohodkov in iz dohod- 
ka temeljnih organizacij združenega dela v skladu z namenom teh sredstev. 
V tej določbi so torej dane splošne in skupne značilnosti vseh samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Z naslednjimi členi, od 54 do 64, urejamo družbenoekonomske odnose, 
značilne za posamezne oziroma določene vrste samoupravnih interesnih skup^- 
nosti na posameznih področjih družbenih dejavnosti, na področju socialnega 
zavarovanje in telesne kulture. Tako se 54. člen nanaša na samoupravne interes- 
ne skupnosti na področjih družbenih dejavnosti. Z njim je določeno1, da se 
samoupravne interesne skupnosti obvezno ustanavljajo na področjih vzgoje 
in izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, lahko pa 
se ustanavljajo tudi na drugih področjih družbenih dejavnosti. Določeno je 
dalje, da te samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo delovni ljudje, ki 
po načelih vzajemnosti in -solidarnosti na teh področjih zadovoljujejo svoje 
potrebe in interese, in delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejav- 
nosti na teh področjih, da v njih uresničujejo svobodno menjavo dela, zdru- 
žujejo delo in sredstva ter enakopravno in skupno odločajo o opravljanju 
teh dejavnosti v skladu s skupnimi interesi, določajo politiko razvoja itd. 

V členih 55 do 64 pa v skladu z omenjenim konceptom samoupravnih 
interesnih skupnosti na področjih družbenih dejavnosti v 54. členu opredelju- 
jemo značilnosti in specifičnosti družbenoekonomskih odnosov, ki se uresni- 
čujejo v samoupravnih interesnih skupnostih za posamezno področje družbenih 
dejavnosti, in sicer posebej za vzgojo in izobraževanje, posebej za znanstveno 
raziskovanje, kulturo, zdravstvo ter nekatere oblike socialnega varstva, kot so 
otroško varstvo, socialno skrbstvo, pa tudi pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje ter za telesno kulturo. 

Z nadaljnjimi določbami členov 65 do 67 so opredeljeni specifični odnosi 
samoupravnih interesnih skupnosti na področjih stanovanjske in komunalnih 
dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez ter ohranitve in 
gojitve gozdov. Tudi za te dejavnosti materialne proizvodnje je določeno, da se 
samoupravne interesne skupnosti obvezno ustanavljajoi, da bi v njih delovni 
ljudje ter organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
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združevali sredstva, določali programe razvoja in uresničevali druge skupne 
interese. 

Opredelitve o samoupravni interesni stanovanjski skupnosti v večjem 
obsegu izhajajo iz XXXIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta in 
predstavljajo temeljna načela sedanje in prihodnje stanovanjske ureditve v naši 
republiki. Temeljijo tudi na rezultatih več kot enoletne razprave o osnovah 
stanovanjske politike, vsebovane v aktih skupščine SR Slovenije. 

Zadovoljevanje stanovanjskih potreb predložene določbe postavljajo pred- 
vsem kot nalogo samih delovnih ljudi in občanov, ki v ta namen samostojno 
ah prek svojih organizacij združenega dela v okviru samoupravne interesne 
stanovanjske skupnosti združujejo za to potrebna sredstva. Pomembna je tudi 
določba, da se v samoupravne interesne stanovanjske skupnosti vključujejo 
in v njih sodelujejo tudi delovni ljudje, ki imajo pravico do uporabe stanovanj 
ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, lastniki 
delov takih stanovanjskih hiš in varčevalci za stanovanje. Pod pogoji, določe- 
nimi s samoupravnim sporazumom in zakonom, pa se v te skupnosti lahko 
vključujejo tudi organizacije združenega dela, ki projektirajo*, gradijo in vzdr- 
žujejo stanovanja, pripravljajo urbanistično dokumentacijo ali urejajo zemljišča, 
stanovanjske zadruge in druge zainteresirane organizacije in skupnosti. S tako 
formulacijo so v samoupravno interesno skupnost praktično vključeni vsi 
tisti, ki stanovanjsko gradnjo financirajo na kakršenkoli način, kot tudi tisti, 
ki kakorkoli operativno vplivajo na stanovanjsko gradnjo s samo graditvijo 
stanovanj, s pripravo urbanistične in gradbene dokumentacije ali kako drugače. 
Med slednje so vključene tudi stanovanjske zadruge. 

Z opredelitvijo samoupravnih interesnih skupnosti na področju materialne 
proizvodnje je dalje določeno, da se lahko ustanavljajo tudi v tistih dejavnostih 
materialne proizvodnje, v katerih delovanje tržnih zakonitosti nii podlaga za 
usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje delovnih uspehov in če je trajno 
opravljanje teh dejavnosti nujno za zadovoljevanje potreb določenih uporab- 
nikov. S tako formulacijo je dana široka možnost za ustanavljanje samo- 
upravnih interesnih skupnosti tudi v tistih dejavnostih, ki niso dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, pa delovni ljudje kot uporabniki in delavci teh 
dejavnosti po samoupravni poti ugotovijo skupne interese in se v skladu z 
zadovoljevanjem teh skupnih interesov odločijo za ustanovitev samoupravne 
interesne skupnosti. 

Na koncu tega razdelka sledijo zopet nekatere skupne določbe, ki se nana- 
šajo na vse samoupravne interesne skupnosti. Tako je v 68. členu določeno, 
da se v samoupravnih interesnih skupnostih njeni člani lahko organizirajo' v 
temeljno skupnost ali posebno enoto za določeno območje ali za uresničevanje 
določenih skupnih interesov, da se lahko samoupravne interesne skupnosti 
združujejo v širše skupnosti in ustanavljajo zveze in druga združenja interesnih 
skupnosti, kakor tudi, da na druge načine med seboj sodelujejo1. 

69. člen določa, da so samoupravne interesne skupnosti in njihove temeljne 
skupnosti in enote v njihovi sestavi, kakor tudi njihova združenja pravne 
osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo po ustavi, zako- 
nu, samoupravnem sporazumu o ustanovitvi interesne skupnosti oziroma zdru- 
ženja interesne skupnosti in po svojem statutu. 

Novost predstavljajo določbe v 70. členu, po katerih se lahko z zakonom 
oziroma z odlokoim skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na za- 
konu, določi obvezna ustanovitev samoupravne interesne skupnosti oziroma 
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ustanovi ta skupnost, določijo načela za njeno organizacijo in medsebojna raz- 
merja v njej ter predpiše obveznost plačevanja prispevkov tej skupnosti in 
določi obveznost sodelovanja oziroma združevanja samoupravnih interesnih 
skupnosti za skupno izvajanje nekaterih skupnih nalog, kadar so določene de- 
javnosti oziroma zadeve samoupravne interesne skupnosti posebnega družbe- 
nega pomena. 71. člen pa določa, da lahko skupščina družbenopolitične skup- 
nosti, pod pogoji in v postopku, ki ga predpisuje zakon, s svojo odločitvijo 
začasno uredi vprašanje, od katerega je bistveno odvisno delo samoupravne 
interesne skupnosti, ki opravlja določene dejavnosti oziroma zadeve družbenega 
pomena, če ta samoupravna interesna skupnost sama ne odloči o takem vpra- 
šanju. 

Določbe tega razdelka so bile v javni razpravi deležne velikega zanimanja, 
kar se kaže tudi v množici predlogov in pripomb. To velja še posebej za tiste 
določbe v republiškem predlogu, s katerimi se podrobneje opredeljujejo določbe 
zveznega predloga. 

Med splošnimi pripombami k temu razdelku so bile upoštevane predvsem 
tiste, ki se zavzemajo za to, naj bi se odnosi med porabniki na eni strani in 
dajalci storitev na drugi strani v ustavi izrazili čimbolj določno in jasno. To je 
imelo za posledico določene spremembe v sistematiki določb, kakor tudi ustrezno 
preformulacijo določb, realizirano pa je tudi s tem, da se predvideva več 
posebnih tipov samoupravnih interesnih skupnosti, glede na to, da gre za 
različna področja oziroma za precej različne potrebe in interese, ki se prek 
svobodne menjave dela uresničujejo v posameznih vrstah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Takšen koncept je tudi odgovor na očitke z območja naše 
republike, da v ustavi ne bi smeh metati v isti koš npr. vzgojo in izobraževanje 
ter komunalne dejavnosti ali promet. 

Nadalje so bih upoštevani predlogi iz javne razprave, da je treba z ustavo 
odpreti možnosti za združevanje samoupravnih interesnih skupnosti v širše 
interesne skupnosti oziroma v njihove zveze in druge oblike medsebojnega 
povezovanja samoupravnih interesnih skupnosti, kakor tudi, da je potrebno 
jasno opredeliti temeljno samoupravno skupnost, enoto samoupravne skup- 
nosti in druge oblike povezovanja na znotraj samoupravne interesne skupnosti. 
Sprejeti so bili predlogi, naj se izboljša besedilo osnutka, ki se nanaša na tako 
imenovani intervencijski zakon oziroma intervencijski odlok družbenopolitične 
skupnosti. Z zakonom oziroma omenjenim odlokom naj' ne bi bila predpisana 
le obveznost ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti na določenem 
področju, temveč naj bi bilo pooblastilo formulirano tako, da se s samim 
zakonom oziroma odlokom družbenopolitične skupnosti lahko tudi ustanavljajo 
samoupravne interesne skupnosti na področjih dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, kadar do njihove ustanovitve ne pride na samoupravni podlagi. 

Glede samoupravnih interesnih skupnosti na posameznih področjih so bile 
upoštevane vse pripombe in predlogi, ki se zavzemajo za to, da se tudi na pod- 
ročju pokojninskega in invalidskega zavarovanja že z ustavo določi obveznost 
ustanovitve samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in da je treba že v ustavi kot obvezno predvideti tudi samoupravno 
interesno skupnost socialnega skrbstva. V zvezi s pokojninskim zavarovanjem so 
bile upoštevane tudi pripombe, da morajo pravice iz tega zavarovanja izhajati 
tudi iz minulega dela zavarovancev in ne samo iz načela vzajemnosti in soli- 
darnosti. 
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Nadalje je bila upoštevana vrsta konkretno formuliranih predlogov k po- 
sameznim dejavnostim, katerih namen je bil izboljšati formulacijo v členih 
osnutka, ki se nanašajo na samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja, znanstvenega raziskovanja, kulture, telesne kulture1, zdrav- 
stvenega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, otroškega varstva 
in končno tudi socialnega skrbstva. K tem formulacijam so v javni razpravi 
namreč bistveno prispevali predlogi delavcev, ki delajo na omenjenih pod- 
ročjih. 

Enako je bila upoštevana vrsta formuliranih predlogov k tistim določbam 
osnutka, ki se nanašajo na samoupravne interesne skupnosti s področij stano- 
vanjske in komunalnih dejavnosti ter vodnega gospodarstva, energetike, pro- 
meta in zvez. Tudi namen teh predlogov je bil ustrezneje izraziti družbeno- 
ekonomska razmerja na omenjenih področjih, kar je prišlo do izraza v sedanjem 
besedilu predloga. Upoštevan je bil tudi predlog, naj se predvidi posebna samo- 
upravna interesna skupnost za ohranitev in gojitev gozdov. Upoštevani so bih 
predlogi, naj se družbeni dogovor kot akt ustanavljanja samoupravne interes- 
ne skupnosti črta iz ustave, ker je v nasprotju z ustavnim konceptom, da se 
le-te ustanavljajo praviloma s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti. Sprejet je bil predlog, naj se črta opredelitev cest- 
nega gospodarstva, ker je le-to zajeto že v pojmu prometa. Nadalje je bil 
sprejet predlog, naj se kot oblika reševanja stanovanjskih potreb, poleg hišnih 
svetov, navedejo v ustavi tudi zbori stanovalcev, ter so bili sprejeti tudi pred- 
logi, naj, se jasno opredeli samoupravni staitus delavcev stanovanjskih podjetij 
kot strokovnih služb samoupravne interesne stanovanjske skupnosti. 

Bilo pa je tudi več predlogov, ki jih ni bilo mogoče upoštevati. Najprej 
gre za predloge, ki so bih tudi konkretno formulirani, vendar bi z njihovim 
sprejetjem po nepotrebnem obremenjevali ustavno besedilo. Pri tem gre 
predvsem za predloge, s katerimi bi se v ustavi zelo podrobno naštevale posa- 
mezne pravice, ki se sicer urejajo z zakoni ali samoupravnimi akti ah s katerimi 
se podrobno naštevajo najrazličnejši cilji, nameni povezovanja v samoupravne 
interesne skupnosti na posameznih področjih, najrazličnejši ukrepi in opravila 
organov družbenopolitičnih skupnosti ali organov samoupravnih interesnih 
skupnosti in podobno. Iz tistih razlogov ni bilo mogoče sprejeti nasprotnih 
pripomb in predlogov, po katerih v ustavi ne bi bilo potrebno opredeljevati 
družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih družbenih dejavnosti 
oziroma materialne proizvodnje ter da bi to opredeljevanje prepustili v celoti 
samoupravni praksi, ustava pa naj bi se zadovoljila le z najbolj okvirno opre- 
delitvijo samoupravnih interesnih skupnosti. 

V zvezi s posameznimi dejavnostmi ni bilo mogoče upoštevati predlogov, 
naj se z ustavo določi obveznost ustanavljati samoupravne interesne skupnosti 
še na področjih tehnične kulture, zdravstvenega varstva živali in varstva člo- 
vekovega okolja. Vse omenjene skupnosti je namreč v skladu s konceptom 
nove ustave mogoče ustanoviti tudi, če k temu ne obvezuje ustava sama, s 
samoupravnimi sporazumi, v primeru dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena pa tudi z zakonom ali odlokom družbenopolitične skupnosti. Ni niti po- 
trebe prav tako pa tudi ni mogoče že s samo ustavo dokončno predvideti vsa 
tista področja združenega dela, kjer bi eventualno kazalo ustanoviti samo- 
upravne interesne skupnosti. To velja tudi za predlog, naj se v ustavi predvidi 
samoupravna interesna skupnost javnega obveščanja. 
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Na področju vzgoje in. izobraževanja, poleg že omenjenih pripomb, ni 
bilo mogoče podpreti zahtevo, naj ustava določi tudi profile šol, nadalje naj se 
čas študija šteje v delovno dobo, še posebej pa ni bilo mogoče upoštevati pred- 
logov, naj se študij obravnava kot združeno delo, študentom pa prizna enak 
ustavni položaj kot delavcem v združenem delu. Slednji predlog ni mogoče 
podpreti, ker študija v družbenoekonomskem pogledu ni mogoče enačiti z 
delom delavca v združenem delu. Že v temeljnih načelih predloga je oprede- 
ljen študij kot sestavni del šolanja, ki je priprava za združeno dieto, zato gredo 
študentom pravice v skladu s tako opredelitvijo njihovega dela. 

V zvezi z določbami osnutka o kulturni dejavnosti je bil sprejet predlog 
iz javne razprave, naj se določba, ki se nanaša na kulturne, umetniške in zgodo- 
vinske spomenike kot objekte pod posebnim družbenim varstvom, prenese v 
razdelek o dobrinah splošnega pomena. 

Na področju zdravstvenega varstva ni bil sprejet predlog, naj se docela 
črta določba, po kateri se z zakonom določi najmanjši obseg pravic in način 
njihovega financiranja v skupnosti zdravstvenega varstva, češ da je v Sloveniji 
le 0,8 °/o prebivalstva, za katerega je potrebno predpisovati najmanjši obseg 
pravic. S spremenjeno formulacijo te določbe, da lahko zakon določi načela 
za enotnost sistema in najmanjši obseg pravic iz zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja ter način njihovega financiranja, se ne glede na 
število upravičencev vendar zagotavlja po načelu vzajemnosti in solidarnosti 
tudi na tem področju najnujnejši minimum zdravstvenih storitev tistim upra- 
vičencem, ki bi brez take zagotovitve ostali brez vsakršnih možnosti za zdrav- 
ljenje. 

Na področju stanovanjske dejavnosti ni bito mogoče podpreti predloga, naj 
se delavcem sedanjega stanovanjskega podjetja v vseh enotah tega podjetja 
prizna enaka možnost organizirati se v organizacije združenega dela, namesto 
da se nekatere enote v ustavi obravnava kot delovno skupnost, ki opravlja dolo- 
čene zadeve za samoupravno interesno stanovanjsko skupnost. Ta predlog ni 
sprejemljiv iz razlogov, ki smo jih že večkrat navedli v tej obrazložitvi. 

4. Krajevna skupnost (72. do 74. člen) 

Izpopolnjenim določbam XLI. amandmaja k ustavi SR Slovenije iz 1971. 
leta, ki se v okviru družbenoekonomske ureditve nanašajo na krajevno skupnost 
iz prve faze ustavne reforme (74. člen), smo v drugi fazi, dodali š«e dva nova 
člena, s katerima se prav tako opredeljujejo družbenoekonomski odnosi v kra- 
jevni skupnosti (72. im 73. člen). Omenjena člena deloma povzemata in podrob- 
neje opredeljujeta ustrezne določbe zveznega predloga, kar velja zlasti za 
drugi odstavek 72. člena in 73. člen. 

Glede na načelo IV. poglavja temeljnih načel, da je samoupravljanje delov- 
nih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela. krajevnih skupnostih, samo- 
upravnih interesnih skupnostih in v drugih temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnosti osnova enotnega sistema samoupravljanja in oblasti delav-, 
skega razreda in vseh delovnih ljudi, določa predlog krajevno skupnost kot 
obvezen konstitutivni element samoupravnega sistema in samoupravne organi- 
zacije družbe nasploh. Zato je postavljeno načeto, da imajo delovni ljudje 
in občani v naselju, delu naselja ali več povezanih naseljih pravico in dolžnost, 
da se za uresničevanje določenih skupnih interesov in potreb za opravljanje 
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nalog samoupravno organizirajo v krajevno skupnost. V predlogu ustave je 
krajevna skupnost opredeljena tudi kot specifična samoupravna interesna 
skupnost, v kateri delovni ljudje in občani uresničujejo, zadovoljujejo in oprav- 
ljajo svoje skupne interese, potrebe in naloge, se s samoupravnim sporazume- 
vanjem in na drug način povezujejo z organizacijami združenega dela, samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi, krajevnimi skupnostmi in z drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi ter sodelujejo pri opravljanju druž- 
benih zadev in odločanju o vprašanjih skupnega pomena v občini in širših 
družbenopolitičnih skupnostih. Pri tako postavljeni krajevni skupnosti gre 
torej za odprto samoupravno skupnost, ki ni vezana zgolj na meje in okvire 
ene občine in v kateri se, poleg delovnih ljudi in občanov, ki v njej živijo 
in delajo, povezujejo tudi delovne skupnosti temeljnih organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih skupnosti in organizacij, ki v tej skupnosti delu- 
jejo ali zagotavljajo zadovoljevanje posameznih skupnih potreb delovnih 
ljudi in občanov v njej. 

Za razliko od dosedanje ustavne ureditve, v kateri je bila krajevna skup- 
nost usmerjena predvsem na urejanje komunalnih in drugih vsakodnevnih 
potreb prebivalcev v naselju, statut občine pa je med drugim določal tudi način 
ustanovitve, območja, organizacijo in pravice krajevne skupnosti, je v pred- 
logu glede na dosežen razvoj in jasno izražene zahteve delovnih ljudi in občanov 
dan poseben poudarek samoupravnemu organiziranju delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti (72. člen). Področje, na katerem ti uresničujejo svoje skup- 
ne potrebe in interese ter opravljajo naloge, pa je postavljeno mnogo širše 
(73. člen), saj vključuje poleg urejanja medsebojnih odnosov v naselju in po- 
sameznih družbenih dejavnosti tudi splošni ljudski odpor in družbeno samo- 
zaščito, sprejemanje programov in planov razvoja te skupnosti, urejanje nase- 
lij in drugega prostora, varstvo naravnega okolja, kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, javno obveščanje in druga področja, kar pomeni, da so med po- 
trebami, ki jih zadovoljujejo delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti, 
naštete vse bistvene potrebe za njihovo delo in življenje. Tako izpopolnjeno 
področje družbenega življenja in dela delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti je tudi odraz številnih konkretnih predlogov v javni razpravi o 
osnutku. 

Glede načina financiranja skupnih potreb, interesov in nalog delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupnosti predlog ustave sicer povzema ureditev XLI. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije iz leta 1971 (74. člen), vendar bolj poudarja 
družbenoekonomski odnos delovnih ljudi in občanov, saj določa kot temelj 
teh razmerij združevanje sredstev v vseh odnosih in izven krajevne skupnosti. 

Nekatere od naštetih skupnih potreb pa delovni ljudje in občani ne zado- 
voljujejo samo v okviru krajevne skupnosti, temveč se prek krajevne skupnosti 
povezujejo zaradi zadovoljevanja teh potreb tudi v organizacije združenega dela, 
še posebej pa s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, kot je to razvidno iz 
3. razdelka tega poglavja (zadovoljevanje potreb po storitvah in proizvodih 
komunalnega, stanovanjskega in infrastrukturnega gospodarstva, na področju 
vzgoje in izobraževanja, znanstvenega raziskovanja, kulture, telesne kulture, 
zdravstva, socialnega varstva itd.). 

Na podlagi pripomb in predlogov iz javne razprave, v kateri so delovni 
ljudje in občani pokazali veliko zavzetost za ustavni koncept krajevne skup- 
nosti in za posamezne ustavne rešitve, so bile opravljene posamezne preciza- 
cije in dopolnitve določb, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Med drugim 
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SO bili sprejeti številni predlogi, da se kot subjekt samoupravnega organiziranja 
v krajevni skupnosti, poleg delovnih ljudi, opredele tudi občani. 

Ni pa bilo mogoče sprejeti predlogov, da se z ustavo' podrobneje opredelita 
vloga in pristojnosti krajevne skupnosti, saj bi s tem delovnim1 ljudem in 
občanom odvzeli možnost za samoupravno organiziranje. Vse to pa je mogoče 
in bo celo moralo biti podrobneje v statutih občin, zlasti pa v statutih krajev- 
nih skupnosti, ki morajo biti odraz stanja in potreb delovnih ljudi in občanov 
določene krajevne skupnosti. 

Prav tako ni bilo mogoče sprejeti predloga, naj se vprašanja krajevne 
skupnosti v celoti uredijo v poglavju o temeljih družbenopolitičnega sistema, 
saj je krajevna skupnost specifičen družbenoekonomski odnos, v katerem se 
uveljavljajo družbenoekonomski interesi delovnih ljudi in občanov. 

Najštevilnejše pripombe iz javne razprave o osnutku se nanašajo na fi- 
nanciranjie krajevne skupnosti oziroma potreb, interesov in nalog delovnih ljudi 
in občanov v njej.. V glavnem se vse zavzemajo za trdnejše in stalne vire sred- 
stev. Take predloge je bilo mogoče sprejeti samo v že navedenem smislu. 
Trdnost in stalnost virov sredstev krajevne skupnosti temelji' predvsem na ne- 
izbežni nujnosti zadovoljevanja življenjskih potreb in interesov delovnih ljudi 
in občanov. Krajevna skupnost je namreč družbenoekonomski odnos, v katerem 
prihaja do samoupravnega sporazumevanja in povezovanja delovnih ljudi in 
občanov te krajevne skupnosti s temeljnimi organizacijami združenega dela, 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, drugimi krajevnimi skupnostmi, ki so 
in morajo biti zainteresirane za sodelovanje pri zadovoljevanju interesov in 
potreb delovnih ljudi in občanov. Iz tega torej izhaja obveznost vseh omenje- 
nih subjektov v krajevni skupnosti, pa tudi nekaterih izven nje, za združe- 
vanje sredstev na podlagi vseh teh odnosov, hkrati s tem pa tudi za krepitev 
materialne podlage za izvajanje vseh nalog, ki jih morajo delovni ljudje in 
občani v krajevni skupnosti izvrševati. Ker je tudi v krajevni skupnosti osnova 
zadovoljevanja potreb in interesov delovnih ljudi in občanov združeno delo in 
združevanja sredstev, je samoprispevek izločen v uvodni del 74. člena, 

5. Sredstva družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih organizacij 
(75. člen) 

V 75. členu je določeno, da družbenopolitične organizacije in druge z za- 
konom določene družbene organizacije lahko pridobivajo sredstva oziroma 
določene pravice do sredstev ter da ta sredstva kot družbena uporabljajo za 
uresničevanje svojih ciljev in razpolagajo z njimi v skladu s svojim statutom in 
zakonom. Poleg tega je predvideno, da te organizacije lahko pod pogoji, ki 
jih določa zakon, organizirajo gospodarsko in drugo dejavnost v skladu s 
svojimi cilji in so za uresničevanje teh ciljev lahko udeležene pri dohodku:, 
ki ga dosežejo s tako dejavnostjo. 

Omenjena določba je bila na sedanje mesto' prenesena iz razdelka 01 lastnin- 
skopravnih razmerij v nekoliko dopolnjeni formulaciji, ki pa ne upošteva pred- 
loga, naj bi med subjekte te določbe vnesli tudi »društva«. Po mnenju teh 
predlagateljev tudi nekatera društva, ko<t na primer: planinska zveza, turistič- 
na zveza, lovska zveza, avto-moto zveza in druga podobna, ki se po zakonu 
obravnavajo kot društva, že danes opravljajo tudi nekatere gospodarske de- 
javnosti za potrebe svojega članstva, pa tudi za potrebe drugih potrošnikov. 
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Po sedanjem besedilu pa bi omenjena društva morala opustiti pridobitno go- 
spodarsko dejavnost. 

Omenjenemu predlogu ni bilo mogoče ugoditi, ker vse naštete organizacije s 
svojim delovanjem presegajo okvire dejavnosti društev, kar jih razvršča po 
pomenu in obsegu njihovega delovanja bolj v okvir družbenih organizacij in 
kar bo treba upoštevati tudi pri usklajevanju zakonov o društvih z določbami 
nove ustave. 

6. Družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov (76. do 80. člen) 

Glede na pomen kmetijske proizvodnje in vlogo osebnega dela kmetoval- 
cev pri tem se je pokazala potreba, da se družbenoekonomski položaj kmeta 
in njegovo združevanje opredeli v posebnem razdelku ustave, pri čemer smo 
izhajali tako iz ustreznih določb zveznega predloga kakor tudi iz nekaterih 
specifičnosti XXXV. amandmaja k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta. 

S 76. členom se kmetu in članu njegovega gospodarstva, ki se ukvarja s 
kmetovanjem, jamči pravica, da z delom s sredstvi, do katerih je lastninska 
pravica, uveljavlja z ustavo določen samoupravni položaj v socialističnih druž- 
benoekonomskih odnosih, da razpolaga z rezultati svojega dela, si zagotavlja 
socialno varnost itd. Pri tem moramo poudariti pomembno pridobitev, da se 
torej enak družbenoekonomski položaj kot kmetu-lastniku zemlje priznava tudi 
članom njegovega gospodarstva, če jim je dalo na kmetiji glavni poklic. S tem 
je priznano kot podlaga za ustrezen družbenoekonomski položaj predvsem delo 
oziroma delovni prispevek kmetijskega proizvajalca, kar je brez dvoma bolj 
v skladu s celotnim našim družbenim sistemom, kot pa če bi še vnaprej vztra- 
jali pri lastnini zemlje kot glavnem pogoju za uresničevanje družbenoekonomskih 
pravic na tem področju. 

Nadalje je posebno poudarjeno, da imajo kmetje na podlagi svojega oseb- 
nega dela v načelu enak položaj in v glavnem enake pravice kot delavci v 
združenem delu z družbenimi sredstvi. 

S 77. členom je predvideno, da kmetje lahko združujejo svoje delo in delov- 
na sredstva v kmetijskih zadrugah, skupnostih na podlagi pogodbe in drugih ob- 
likah medsebojnega združevanja kmetov, lahko pa jih združujejo tudi z organi- 
zacijami združenega dela. Nadalje je določeno, da ima kmetijska zadruga v 
načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti organizacij združenega 
dela, kar pomeni, da kmetijska zadruga ni docela izenačena z organizacijo zdru- 
ženega dela. Da je kmetijska zadruga posebna oblika združevanja kmetov in 
delavcev, ki delajo v zadrugi, izhaja iz naslednjih ustavnih določb, ki določajo, 
da kmetje lahko obdržijo lastninsko pravico do sredstev, ki jih združijo v kme- 
tijski zadrugi ali si izgovorijo pravico do vrnitve obveznosti teh sredstev, nadalje 
da gre kmetom, ki so v zadrugi združili svoje delo in sredstva, iz dohodka 
kmetijske zadruge del v sorazmerju s tem, koliko so k dohodku prispevali s 
svojim delom in z združitvijo sredstev oziroma s sodelovanjem z njo. Nadalje 
78. člen določa, da se brez soglasja kmetov — članov zadruge, njene temeljne 
organizacije združenega dela ali druge oblike združevanja kmetov in delavcev ne 
morejo dati v promet družbena sredstva ali spremeniti namen uporabe družbe- 
nih sredstev, ki so ustvarjena z delom kmetov. Enako ni mogoče brez soglasja 
kmetov spremeniti statusa ah predmeta poslovanja enote kmetijske zadruge 
oziroma njene temeljne organizacije združenega dela. 
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79. člen omogoča kmetom,, da svobodno in enakopravno združujejo svoje 
delo in sredstva prek zadruge ali druge oblike združevanja kmetov z organi- 
zacijo združenega dela in z injo trajno sodelujejo, upravljajo v skladu s samo- 
upravnim sporazumom enakopravno z delavci te organizacije skupne zadeve, 
skupno odločajo o skupaj doseženem dohodku in so udeleženi pri njegovi 
delitvi. 

80. člen pa vsebuje praktično nespremenjene določbe XXXV. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta, ki se nanašajo na gospodarjenje z gozdovi 
v družbeni lastnini in z gozdovi, do katerih je lastninska pravica. 

Pri dokončni opredelitvi družbenoekonomskega položaja kmetov v pred- 
logu je bila upoštevana velika večina pripomb iz javne razprave, danih k 68. 
in 69. členu osnutka. Tako so bile upoštevane pripombe in predlogi, ki se za- 
vzemajo za to, naj bi družbenoekonomski položaj kmeta izhajal predvsem iz 
njegovega dela, naj se enak položaj prizna tudi kmečki ženi in preostalim 
članom kmetovega gospodarstva, če jim je delo na kmetiji glavni poklic, naj se 
kmetu prizna v osnovi enak družbenoekonomski položaj, kot delavcem v zdru- 
ženem delu, naj se mu priznajo tudi ustrezne pravice iz socialnega zavarovanja 
in socialnega varstva nasploh, naj ustava ne našteva podrobno vseh možnih 
oblik kmetovega združevanja in povezovanja, naj se zagotovi kmetom pravica 
soodločati o rezultatih njihovega minulega dela, pri čemer se naj predvsem 
onemogoči odtujevanje delovnih sredstev, ki so jih vložili v zadrugo, kakor 
tudi dohodka, ki so ga ustvarili s svojim delom in temi sredstvi, brez njihovega 
soglasja, kakor tudi predlogi, naj veljajo tudi za kmetijske zadruge na splošno 
predpisi o organizacijah združenega dela, kolikor z zakonom ni drugače do- 
ločeno. 

Ni bilo pa mogoče v celoti ugoditi predlogom, naj imajo kmetje, ne glede 
na pravice, ki jih uveljavljajo na podlagi sredstev v svoji lastnini, povsem 
enak položaj kot delavci v združenem delu in enake samoupravne pravice ter 
enake pravice iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. 

7. Samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov (81. do 85. člen) 

Z določbami tega razdelka smo v glavnem zadržali rešitve iz XXXIV. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta, z nekaterimi spremembami 
in dopolnitvami teh določb. Določba iz omenjenega amandmaja, po kateri imajo 
delovni ljudje, ki opravljajo samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, na podlagi svojega dela načeloma enak družbenoekonomski položaj 
in v osnovi enake pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organi- 
zacijah združenega dela, je bila zaradi načelnega pomena prenesena v temeljna 
načela. 

81. člen predstavlja uvodno določbo o osebnem delu, ki je nekoliko dopol- 
njena s tem, da se zagotavlja svoboda samostojnega osebnega dela s sredstvi 
v lastnini občanov, če opravljanje dejavnosti z osebnim delom ustreza načinu, 
materialni podlagi in možnostim osebnega dela in če ni v nasprotju z načelom 
pridobivanja dohodka po delu in z drugimi temelji socialistične družbene 
ureditve. V tem okviru smo v predlogu zadržali konkretnejše določbe iz zgoraj 
omenjenega republiškega amandmaja, s katerimi navajamo kmetijsko, obrtno, 
gostinsko ali turistično dejavnost kot dejavnosti, ki sodijo v okvir dejavnosti, 
opredeljenih z zveznim predlogom. Tudi določba drugega odstavka tega 
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člena je nekoliko spremenjena s tem, da je predvideno, da se z zakonom dolo- 
čajo lastninske pravice do delovnih sredstev in poslovnih prostorov, ki se upo- 
rabljajo za opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom. S tretjim 
odstavkom istega člena pa smo zadržali nespremenjeno določbo iz osnutka, 
s katero je dana možnost zakonodajalcu, da lahko prepove ah omeji opravljanje 
določenih dejavnosti s samostojnim delom, če to zahteva skrb za zdravje in 
življenje ljudi, varstvo s to ustavo določene družbene ureditve ali drug druž- 
beni interes. Omenjena določba je namreč povsem v skladu z novo določbo 
zveznega predloga, po kateri se lahko z republiškim zakonom določijo dejav- 
nosti, ki se ne morejo opravljati s samostojnim osebnim delom s sredstvi v 
lastnini občanov, če tako zahteva družbeni interes. 

82. člen se nanaša na združevanje delovnih ljudi, ki opravljajo samostojno 
dejavnost z osebnim delom, v zadruge in je dopolnjen z določbo, da ima zadruga, 
ki jo ustanavljajo taki delovni ljudje, položaj, pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti kmetijske zadruge, njeni člani pa imajo v načelu položaj, pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kot člani kmetijske zadruge. 

83. člen določa, da ti delovni ljudje, kadar delo in sredstva združujejo z 
organizacijami združenega dela v različnih oblikah kooperacije ali poslovnega 
sodelovanja, v okviru takega sodelovanja sodelujejo pri upravljanju skupnih 
zadev, skupno odločajo o skupaj doseženem dohodku, so udeleženi pri njegovi 
delitvi itd. 

V 84. členu predloga izhaja iz načelne predpostavke, da delovni človek, ki 
samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina ob- 
čanov, svoje delo in delovna sredstva lahko združi z delom drugih oseb samo na 
samoupravni podlagi v okviru pogodbene organizacije združenega dela, v kateri 
opravlja funkcijo poslovodje, delavci pa uresničujejo' določene samoupravne 
pravice, enako kot delavci v združenem delu s sredstvi v družbeni lastnini. 
Poslovodji in delavcem v pogodbeni organizaciji združenega dela na podlagi 
njihovega dela pripadajo sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb, 
poslovodji pa na podlagi sredstev, ki jih je vložil, še del dohodka v skladu 
z načeli, ki veljajo za združevanje dela in družbenih sredstev organizacij 
združenega dela, 

V istem členu je nadalje določeno, da s tistim delom dohodka pogodbene 
organizacije združenega dela, ki postane družbena lastnina, upravljajo enako 
kot z družbenimi sredstvi delavci skupno s poslovodjo na podlagi svojega 
dela. Pogoji in način ustanovitve in poslovanja pogodbene organizacije, njene 
pravice, obveznosti in odgovornosti se urejajo z zakonom, medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti poslovodje in delavcev pa s pogodbo v skladu z 
zakonom. Predvideno je tudi, da se s pogodbo urejajo način in pogoji združe- 
vanja sredstev, način in pogoji umika oziroma izplačila sredstev, ki jih je po- 
slovodja vložil v pogodbeno organizacijo, kakor tudi, da z umikom oziroma 
z izplačilom teh sredstev prenehajo pravice poslovodje v pogodbeni organiza- 
ciji. V takem primeru se pogodbena organizacija spremeni v organizacijo zdru- 
ženega dela s sredstvi v družbeni lastnini. S takimi spremembami in dopolnit- 
vami je pogodbenim organizacijam združenega dela določen značaj prehodne 
in začasne oblike združenega dela od dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, 
pa vse do združenega dela s sredstvi v družbeni lastnini. 

Kljub vsemu povedanemu pa je vendar nujno potrebno z zakonom v dolo- 
čenih dejavnostih, ki se opravljajo z osebnim delom, izjemno dovoliti uporabo 
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dopolnilnega dela drugih oseb zaradi posebne narave takih dejavnosti ali 
drugih razlogov. 

Zato 85. člen predvideva, da se z zakonom določa, v katerih dejavnostih in 
pod. katerimi pogoji sme. delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, izjemoma in v omejenem 
obsegu uporabljati dopolnilno delo drugih oseb s tem, da jih zaposli, ne da bi 
ustanovil pogodbeno organizacijo združenega dela. Glede na to, da tudi taki 
delavci s svojim delom ustvarjajo dohodek, se lahko z zakonom predpiše, da 
del dohodka, ki je rezultat presežnega dela delavcev, zaposlenih pri zasebniku, 
postane družbena lastnina in se uporablja za razvoj. S tem se določbe o dopol- 
nilnem delu delavcev sistemsko vključujejo v načelo, po katerem nihče ne more 
niti neposredno niti posredno' pridobivati materialne in druge koristi z izko- 
riščanjem tujega dela. 

Pri formuliranju omenjenih določb o osebnem, delu so bile upoštevane vse 
tiste pripombe iz javne razprave, ki so se zavzemale za to', da se z ustavo omo- 
goči samostojno opravljanje osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, 
vendar tako-, da ne bi prišlo do restavracije kapitalističnih odnosov na tem 
področju. Glede na omenjeni koncept pa seveda ni bilo mogoče podpreti neka- 
terih ekstremnih predlogov, kot npr., naj se z ustavo prepove opravljanje samo- 
stojnega osebnega dela nasploh na eni strani, in na drugi strani, naj se svoboda 
opravljanja samostojnega osebnega dela v ustavi postavi brez vsakršnih ome- 
jitev. Nadalje se ni bilo mogoče strinjati še z naslednjimi pripombami in pred- 
logi : naj se obrtniku prizna docela enak položaj kot delavcu v združenem delu, 
naj se že z ustavo prepove opravljanje nekaterih dejavnosti (poslovanje za- 
sebnih »butikov«, naj se v ustavi prepove uporaba dopolnilnega dela drugih 
oseb, razen družinskih članov, naj se z ustavo privilegira storitvena obrt, 
ker bi bilo to v neposredno korist občanov, naj se v ustavi da posebna pozor- 
nost razvoju male obrti (mlini, pekarne), ki ima v primeru vojne veliko vlogo 
v splošnem ljudskem odporu. Večino navedenih predlogov ni bilo mogoče pod- 
preti, ker se nanašajo na vprašanja konkretne politike na področju osebnega 
dela, izražene v ustreznih zakonih in drugih aktih družbenopolitičnih skup- 
nosti, kot so sklepi, resolucije in podobno'. 

8. Družbeno planiranje (86. do 91. 'člen) 

Določbe tega razdelka nadomeščajo ustrezne določbe ustave iz leta 1963, 
izražajo pa nov koncept družbenega planiranja, ki temelji na samoupravni pod- 
lagi v skladu z novim družbenoekonomskim položajem delavca. 

Obravnavane določbe izhajajo iz nove formulacije o družbenem planiranju 
v temeljnih načelih ustave, po kateri so temeljni nosilci družbenega planiranja 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter delovni ljudje 
v samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. V skladu s tem se v normativnem delu 
ustave najprej določa, da imajo delavci in delovni ljudje pravico in dolžnost 
samostojno sprejemati plane in programe dela in razvoja svojih organizacij 
in skupnosti, kakor tudi te plane in programe medsebojno usklajevati in uskla- 
jevati z družbenimi plani družbenopolitične skupnosti. 

Z nadaljnjimi določbami se nato opredeljuje planiranje v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela ter v samoupravnih interesnih skupnostih 
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in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v katerih delavci in delovni 
ljudje sprejemajo in uresničujejo plane in programe dela in razvoja v razmerjih 
sodelovanja in medsebojne odvisnosti, ki izhajajo iz združevanja dela in sred- 
stev v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju, uresničujejo svoje 
plane in programe dela in razvoja v skladu s skupnimi interesi in cilji ali v 
skladu s skupnimi plani ip. programi, ki jih sporazumno določajo. Poudarjeno je, 
da se medsebojne obveznosti, ki so sporazumno določene za uresničevanje 
skupnega plana, ne morejo enostransko razdirati ah spreminjati v času, za 
katerega je plan določen. Za družbene plane družbenopolitičnih skupnosti pa je 
določeno, da se sprejemajo na podlagi dogovora o skupnih interesih in ciljih 
razvoja v občini, mestni in regionalni skupnosti, avtonomni pokrajini, republiki 
in federaciji in na podlagi planov in programov dela in razvoja samoupravnih 
organizacij in skupnosti kakor tudi na podlagi skupno ocenjenih možnosti in 
pogojev za razvoj. 

V naslednjih določbah pa se ureja odgovornost za realnost ciljev in nalog, 
ki se določajo s plani in programi dela in razvoja samoupravnih organizacij 
in skupnosti, kakor tudi z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti. Do- 
ločena je tudi odgovornost za uresničevanje teh ciljev in nalog. Tako je rečeno, 
da se s plaini in programi dela in razvoja in družbenimi plani ne morejo pred- 
videti investicije ali drugi cilji in naloge, če niso zagotovljeni materialni in 
drugi potrebni pogoji za njihovo uresničitev. Posebno je poudarjeno, da se 
lahko z družbenim planom določi obveznost posamezne samoupravne organiza- 
cije ali skupnosti glede izvršitve določenih nalog samo, če je z njo doseženo 
soglasje, in dalje, da se morajo s posebnim sporazumom določiti vzajemne 
pravice, obveznosti in odgovornosti, če je izvršitev določene naloge z družbenim 
planom predvidena kot skupna obveza več samoupravnih organizacij in skup- 
nosti'. Zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ni mogoče sprejeti, če se z 
njimi ustvarjajo obveznosti za proračune in sklade družbenopohtičnih skupnosti, 
če prej niso določeni viri sredstev ali zagotovljena sredstva za izvršitev takih 
obveznosti. V zadnjem členu tega razdelka pa je opredeljena splošna odgo- 
vornost delavcev in njihovih organov v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, kakor tudi organov družbenopolitičnih skupnosti za uresničevanje planov 
in programov dela in razvoja oziroma družbenih planov. 

Pri končnih formulacijah tega razdelka je bila upoštevana -vrsta pripomb 
in predlogov iz javne razprave, ki so se zavzemali za določnejšo opredeljenost 
in preciznost določb o družbenem planiranju, za ustreznejšo izraženost raz- 
merij in medsebojno povezanost družbenih planov in planov ter programov dela 
in razvoja in za večjo potrebo po planskem usmerjanju gospodarskega in druž- 
benega razvoja ter podobno. Navedene pripombe so izražene v bolj precizno 
določeni obveznosti planiranja, kakor tudi v večji odgovornosti subjektov 
planiranja za uresničevanje planov. Na podlagi sugestij iz javne razprave 
so vnesene v ustavo posebne določbe, ki zagotavljajo realnost planiranja. Spre- 
jeta je bila tudi sugestija, naj se pojem prostorskega planiranja vključi v 
pojem družbenega planiranja, namesto da se v ustavi obravnava kot posebna 
kategorija planiranja. 

Ni pa bilo mogoče podpreti pripomb iz javne razprave, s katerimi se pred- 
laga, da se na jugoslovanski ravni usklajujejo vsi odnosi v proizvodnji, da se 
s planom ureja in določa razporejanje sredstev na osebno in skupno porabo 
in na sredstva za reprodukcijo materialne podlage, da se vsi delovni kolektivi 
morajo s planom postaviti v enake pogoje gospodarjenja. Enako ni bilo mogoče 
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upoštevati nasprotne pripombe, ki se zavzema za povsem svobodne in nekon- 
trolirane stihijske tržne odnose in avtarktičnost. Vse omenjene pripombe namreč 
niso v skladu z ustavo določenim družbenoekonomskim položajem delovnih 
ljudi in njihovih organizacij združenega dela. 

Enako niso bile podprte zahteve, da bi na tem mestu še posebej opredelje- 
vali odnos družbe do manj razvitih območij in da bi kot komponento družbe- 
nega planiranja še posebej omenili tudi prostorsko planiranje. Tako odnos do 
manj razvitih območij, kakor tudi komponenta prostorskega planiranja sta 
namreč že vsebovana v tistem delu besedila 86. člena, ki določa, da se s plani 
in programi dela in razvoja in z njihovim medsebojnim usklajevanjem zago*- 
tavlja usklajevanje odnosov v celotni družbeni reprodukciji in usmerjanje 
celotnega materialnega in družbenega razvoja. 

9. Družbeni sistem informiranja, družbeno knjigovodstvo, evidenca 
in statistika (92. do 94. člen) 

Določbe 92. in 93. člena so povsem nove, določbe 94. člena pa so deloma 
prevzete iz XXXIX. amandmaja k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta. 

S prvimi določbami se opredeljuje načelo, da se z družbenim sistemom 
informiranja zagotavlja usklađeno evidentiranje, zbiranje, obdelava in izka- 
zovanje podatkov in dejstev, ki so pomembna za spremljanje, načrtovanje in 
usmerjanje družbenega razvoja ter dostopnost informacij o teh podatkih in 
dejstvih, kot tudi da so te dejavnosti posebnega družbenega pomena. Z nasled- 
njimi določbami se ureja, da so delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in delovni ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, pa tudi organi družbenopolitičnih 
skupnosti, dolžni organizirati knjigovodstvo in evidenco o dejstvih, ki so po- 
membna za njihovo delo in odločanje. Enako so dolžni dajati določene podatke 
organizacijam, ki vodijo' oziroma opravljajo družbeno knjigovodstvo, evidenco 
in statistiko. 

Določbe o službi družbenega knjigovodstva pa so dopolnjene tako, da, je 
še -posebej poudarjena obveznost te službe kontrolirati pravilnost podatkov 
o razpolaganju z družbenimi, sredstvi, opravljanje poslov plačilnega prometa 
pa je opredeljeno v posebni določbi tega člena. Dodane so še naslednje nove 
določbe: da omenjena služba zagotavlja organizacijam združenega dela, organom 
samoupravne delavske kontrole v teh organizacijah in v drugih družbenih 
pravnih osebah podatke, ki omogočajo delovnim ljudem vpogled v materialno 
stanje in finančno in materialno poslovanje njihovih organizacij in skupnosti, 
ter da je služba družbenega knjigovodstva pri svojem delu samostojna, da dela 
po zakonu in drugih predpisih in da je odgovorna za njihovo uporabo v mejah 
svojih piravic in dolžnosti. V predlogu slrno še naprej zadržali določbi iz osnutka, 
ki določata, da plačilni promet v republiki opravlja služba družbenega knjigo- 
vodstva v skladu z zveznim zakonom ter da se lahko z zakonom omenjeni 
službi naložijo tudi druge naloge, ki jih glede na svojo organizacijo in uspo^ 
sobljenost lahko opravi. 

Pri formuliranju določb tega razdelka so bile upoštevane predvsem tiste 
pripombe iz javne razprave, ki so se zavzemale za posebno opredelitev sistema 
družbenega informiranja v ustavi, kakor tudi, da se z ustavo obvežejo vsi 
uporabniki družbenega premoženja za vodenje knjigovodstva in evidence o 
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stanju tega premoženja in o razpolaganju z njim. Nadalje so bile sprejete 
sugestije:, da je treba službo družbenega knjigovodstva prilagoditi potrebam 
samoupravne družbe, naj se naslov tega razdelka spremeni v »družbeno knjigo- 
vodstvo« namesto dosedanjega »služba družbenega knjigovodstva«, naj se dotoci, 
da ta služba posluje tudi po drugih predpisih in ne samo po zakonu ter da je 
odgovorna za njihovo izvajanje, da se izrecno predvidi obveznost te službe 
sodelovati z organi samoupravne delavske kontrole in naj bo med nalogami 
te službe na prvem mestu navedena evidenca in kontrola, šele kasneje pa njene 
funkcije v plačilnem prometu. 

Ni bilo pa mogoče upoštevati predloga, naj bi določbe o službi družbenega 
knjigovodstva prenesli v poglavje ustave o pravicah in dolžnostih Socialistične 
republike Slovenije, ker bi se s tem v temeljih spremenil značaj te službe. 

10. Lastninskopravna razmerja (95. do 101. člen) 

Ustrezne določbe ustave SR Slovenije iz leta 1963 so vsebovane tudi v 
predloženem besedilu, so pa delno spremenjene in dopolnjene v skladu s spre- 
menjenimi družbenoekonomskimi odnosi. 

Tako je lastninska pravica občanov do stanovanj in stanovanjskih stavb 
in meje te pravice v 95. členu dopolnjena tako, da se stanovanjske zgradbe 
in stanovanja ter drugi predmeti v lastnini občanov, namenjeni za pridobivanje 
dohodka samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem je lastninska 
pravica do omenjenih predmetov omejena predvsem na zadovoljevanje osebnih 
in družinskih potreb občanov. 

S 96. členom je prejšnja skupna določba o pogojih, pod katerimi imajo 
družbenopolitične organizacije in društva pravico do lastnine in pravico razpo- 
lagati z družbenimi sredstvi, na novo izražena v dveh točenih določbah. V določ- 
bi tega člena je rečeno, da se z zakonom določajo meje in pogoji, pod katerimi 
lahko imajo društva in druge civilne pravne osebe lastninsko pravico do> nepre- 
mičnin in drugih stvari. Druga določba pa obravnava sredstva družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih z zakonom določenih družbenih organizacij in je 
prenesena v samostojni razdelek (75. člen). 

V 97. členu sq praktično prevzete brez sprememb določbe o lastninski pra- 
vici do kmetijskega obdelovalnega zemljišča. Pri tem so tudi določbe o agrar- 
nem maksimumu slovenskega predloga povsem usklađene z ustreznimi določ- 
bami zveznega predloga. Na tem mestu smo zadržali določbo iz XXXV. amand- 
maja k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta, ki pravi, da se z zakonom urejajo 
razmerja, ki nastanejo pri izkoriščanju zemljišč na poidlagi zakupa ali koope- 
racije. 

98. člen predstavlja novo določbo o tem, da do zemljišča v mestih in nase- 
ljih mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in 
drugačno kompleksno graditev, ne more imeti nihče lastninske pravice. Pogoje, 
način in čas prenehanja lastninske pravice do takega zemljišča, kakor tudi 
odškodnino za to zemljišče ureja zakon. Z omenjeno novo določbo je dana 
ustavna podlaga za vzpostavljanje takih odnosov na teh zemljiščih tudi v bodoče, 
kot so bih že vzpostavljeni z dosedanjimi nacionalizacijami zemljišč v mestih 
in naseljih mestnega značaja. 

99. člen dopolnjuje dosedanjo določbo o razlastitvi nepremičnin, ki so last- 
nina občanov. Nepremičnine, do katerih ima kdo lastninsko pravico, je mogoče 
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proti pravični odškodnini razlastiti ali to pravico omejiti, če tako zahteva na 
podlagi zakona ugotovljen splošni interes. Nadalje se določajo načela za odmer- 
janje podlage in meril pravične odškodnine, vendar tako, da se z odmerjanjem 
pravične odškodnine ne smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki 
jih je imel lastnik nepremičnine, dokler nepremičnina ni bila razlaščena. S tem 
je dana ustavna podlaga za preprečevanje negativnih pojavov, ki so bili prisotni 
v dosedanji praksi razlaščanja in odmerjanja pravične odškodnine. 

Pomembna je tudi nova določba, vsebovana v 100. členu, ki nalaga občanom 
in civilnim pravnim osebam dolžnost, da lastninsko pravico uresničujejo v 
skladu z naravo in namenom nepremičnin ter drugih stvari v njihovi lastnini, 
kakor tudi v skladu z družbenim interesom, ki ga določa zakon. 

Na sedanje določbe tega razdelka so prav tako bistveno vplivale raznovrstne 
pripombe in predlogi iz javne razprave. 

Upoštevane so bile predvsem tiste pripombe in predlogi, ki se zavzemajo 
za okvirno omejitev lastnine do stanovanj in stanovanjskih zgradb ter do dru- 
gih nepremičnin že v sami ustavi, z namenom, da se s takimi okvirnimi omejit- 
vami omogoča zadovoljevanje predvsem osebnih potreb občanov in potreb nji- 
hovih družin. Izkoriščanje lastninske pravice v pridobitne namene pa je mogoče 
samo pod pogoji in na način, določen z zakonom. Nadalje so upoštevane tudi 
tiste pripombe, ki se zavzemajo za sedanjo ureditev zemljiškega maksimuma. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati naslednjih predlogov in pripomb: naj ustava 
določa lastniški maksimum delovnih sredstev zasebnih obrtnikov, stanovanj, 
stanovanjskih zgradb in poslovnih prostorov ter gozdov, kakor tudi naj se že 
v ustavi določi, kaj se šteje za »vikend,«. Ni bilo mogoče podpreti tudi zahteve, 
naj se z ustavo odpravi pravica občana do uporabe stanovanja, do katerega 
ima kdo lastninsko pravico. V zvezi.s stanovanjsko pravico je treba opozoriti 
še na predloge, ki so bili upoštevani in ki se zavzemajo za to, da stanovanjska 
pravica ne sodi v razdelek o lastninskopravnih razmerjih, temveč v poglavje 
o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana (206. člen). 

Nadalje ni bilo mogoče upoštevati vrste predlogov, naj ustava sama zviša 
ali zniža kmetijski maksimum, kakor tudi naj se v ustavi določi maksimum 
zemljiške lastnine za nekmete. 

Omenjenih predlogov ni bilo mogoče podpreti zato, ker tako podrobno' 
urejanje obsega lastnine ne sodi v ustavo, temveč v skladu z ustavnimi poobla- 
stili v republiške zakone glede na potrebe sedanje in bodoče politike na tem 
področju. Naloga ustavnih določb je predvsem zagotoviti tak obseg lastninske 
pravice, ki naj omogoča občanom uporabljati predmete lastnine v svoje osebne 
potrebe in potrebe svojih družin, ter jim v tem okviru zagotavljati potrebno 
pravno varnost. 

11. Dobrine splošnega pomena (102. in 103. člen) 

Določbe tega razdelka izhajajo iz potrebe, da je nujno zagotoviti ustavno 
in družbeno varstvo naravnih bogastev, dobrin v splošni rabi in stvari poseb- 
nega kulturnega in zgodovinskega pomena, kakor tudi zemljišč, gozdov, voda, 
vodotokov, morja in morske obale z razširitvijo ustreznih določb ustave iz leta 
1963. Vse naštete dobrine kot dobrine splošnega pomena uživajo posebno zakon- 
sko varstvo in se lahko uporabljajo samo pod pogoji in na način, kot to pred- 
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pisuje zakon. Navedene določbe v predlogu dopolnjujemo z določbo, ki pravi, 
da se za smotrno izkoriščanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje drugih 
splošnih interesov na teh zemljiščih lahko v skladu z zakonom ustanovijo 
kmetijsko-zemljiške skupnosti. 

Pri formuliranju navedenih določb so bile upoštevane pripombe iz javne 
razprave, ki se zavzemajo za to, da je potrebno dobrine splošnega pomena 
podrobneje našlteti, vsekakor bolj kot je bilo to storjeno z1 ustavo iz leta 1963. 
Tako so v te določbe vneseni gozdovi, vode in vodotoki, morje in morska obala, 
rude in druga naravna bogastva. 

12. Varstvo in izboljševanje človekovega okolja (104. člen) 

Pri formulaciji obravnavanih določb smo izhajali predvsem iz amandmaja 
XXXII k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta, pri čemer smo določbo prvega 
stavka tega amandmaja, ki pravi, da imajo delovni ljudje in občani pravico 
živeti in delati v zdravem okolju, prenesli v poglavje te ustave o svoboščinah, 
pravicah in dolžnostih človeka in občana (240. člen). Preostalo besedilo je samo 
nekoliko spremenjeno in dopolnjeno v tem smislu, da je varovanje človekovega 
okolja predvsem stvar samih delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
vloga družbenopolitičnih skupnosti pa je predvsem na področju določanja poli- 
tike urbanizacije ter prostorskega urejanja in varstva človekovega okolja s pro- 
storskimi plani. Med cilji varovanja človekovega okolja so dodatno našteti 
pogoji za rekreacijo ter za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot človekovega okolja. 

Pri formuliranju predloženih določb smo upoštevali tiste predloge iz javne 
razprave, ki so se zavzemali za to>, da je varovanje okolja predvsem naloga 
delovnih ljudi in njihovih organizacij združenega dela in da torej to varstvo 
ne bi smelo sloneti samo na ukrepih družbenopolitičnih skupnosti. Nadalje smo 
upoštevali predloge, naj bo med cilji varstva -človekovega okolja navedena tudi 
rekreacija delovnih ljudi in občanov, kakor tudi predloge nekaterih strokovnih 
institucij, naj tista krajinska območja in predmeti narave, ki so v tem členu 
navedena kot sestavni del zdravega človekovega okolja, so pa hkrati tudi do- 
brine splošnega pomena, dobijo svoje mesto v členih 11. razdelka (102. in 103. 
člen). 

Ni pa bilo mogoče podpreti nekaterih takšnih predlogov, s katerimi se po 
nepotrebnem obremenjuje ustavno besedilo, kot na primer, da je treba še pose- 
bej poudariti zaščito ljudi pred divjimi živalmi, da bi med interesenti za zdravo 
okolje še posebej navajali otroke, da bi se o vsakem posegu v naravno okolje 
morali z referendumom izreči vsi občani tistega območja in podobni. 

13. Zagotavljanje enotnega jugoslovanskega trga (105. do 108. člen) 

Členi tega razdelka vsebujejo v glavnem nespremenjene določbe amand- 
majev XXXVI in XXXVIII k ustavi SR Slovenije iz prve faze ustavne reforme. 
Pri tem je besedilo usklađeno z zadnjimi spremembami in dopolnitvami ustrez- 
nih določb zveznega predloga. 
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Členi 105, 106 in 107 se nanašajo na zagotavljanje enotnega jugoslovanskega 
trga na območju Socialitsične republike Slovenije v skladu z načeli zveznega 
predloga o odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti za enotnost jugoslovan- 
skega trga. Iz zveznega besedila so povzeti tisti elementi enotnega trga, ki jih 
Socialistična republika Slovenija zagotavlja samostojno na svojem območju kot 
delu tega trga, kakor tudi tisti elementi enotnega trga, ki jih Socialistična 
republika Slovenija skupaj z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
določa prek organov federacije. 

Tako je najprej določeno, da delovni ljudje, narodi in narodnosti Sociali- 
stične republike Slovenije uresničujejo svoje ekonomske interese na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Pri uresničevanju tega enotnega jugoslovanskega trga 
pa se v Socialistični republiki Sloveniji kot delu tega trga zagotavlja: vsem 
organizacijam združenega dela in njihovim združenjem ter delovnim ljudem 
enakopravne pogoje za opravljanje njihove dejavnosti, za ustvarjanje dohodka 
ter za njihovo' ustanavljanje in združevanje; svobodno gibanje in združevanje 
dela in sredstev reprodukcije ter svobodno' menjavo blaga in storitev, znan- 
stvenih dosežkov in strokovnih izkušenj; svobodo nastopanja na trgu, samo- 
upravno sporazumevanje in družbeno- dogovarjanje o pospeševanju proizvodnje 
in prometa in o integriranju družbenega dela; svobodno zaposlovanje občanov 
pod enakimi pogoji, ki veljajo v kraju zaposlitve, in priznavanje pravic iz 
socialnega zavarovanja in drugih podobnih pravic ne glede na to, kje v Socia- 
listični federativni republiki Jugoslaviji so bile pridobljene. 

V naslednjem členu pa je povedano, katere temelje enotnega trga določa 
naša republika skupaj z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama prek 
organov federacije. Ti elementi so: enoten denar, enoten monetarni in devizni 
sistem, enotni temelji kreditnega sistema, skupna monetarna in devizna poli- 
tika in skupne osnove kreditne politike; enoten sistem in skupna politika 
ekonomskih odnosov s tujino; enoten carinski sistem in skupna carinska poli- 
tika; način in oblika kompenzacije; usmerjanje gospodarskega in družbenega 
razvoja in usklajevanje razmerij na trgu z družbenim planiranjem na samo- 
upravni podlagi. 

Pomembna je tudi določba, s katero se kot nujen element enotnosti in sta- 
bilnosti jugoslovanskega trga uvaja medrepubliško usklajevanje temeljev davčne 
politike in davčnega sistema, kakor tudi določba 107. člena, s katero se tudi 
za območje Socialistične republike Slovenije uvaja sistem kompenzacij na 
načelih, za katera smo se zavzemali pri zveznih kompenzacijah. 

S 108. členom v glavnem prevzemamo besedilo XXXVIII. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije iz 1971. leta, ki je usklađeno z zadnjimi določbami zvez- 
nega predloga, ki se nanašajo na dopolnitve določbe o monetarnem sistemu 
in vlogo Narodne banke Jugoslavije. Tako smo besedilo iz amandmaja dopolnili 
z določbo, da se z ukrepi Narodne banke Slovenije, ki jih le-ta sprejema v okviru 
skupne emisijske politike, ne sme nikogar spraviti v neenakopraven položaj 
glede opravljanja dejavnosti in pridobivanja dohodka. Nova je tudi določba, 
po kateri Narodna banka Slovenije sprejema v depozit sredstva republiškega 
proračuna in lahko v imenu in za račun družbenopolitičnih skupnosti opravlja 
tudi druge bančne zadeve, določene z zakonom. 

Pri formulaciji omenjenih členov smo upoštevali nekatere predloge redak- 
cijskega pomena, ki prispevajo k izboljšavi besedila brez vsebinskih sprememb. 
Pomembnejših pripomb namreč v javni razpravi k omenjenim, določbam ni bilo. 
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14. Sredstva za skupne in splošne družbene potrebe (109. do 112. člen) 

Določbe tega razdelka izhajajo iz določb XL. amandmaja k ustavi SR Slo- 
venije iz 1971. leta in iz 59. člena osnutka. Omenjene določbe so spremenjene 
in dopolnjene v glavnem glede na spremembe in dopolnitve ustreznih določb 
zveznega predloga, nekatere spremembe in dopolnitve pa so izraz tudi določenih 
pripomb in predlogov iz javne razprave. 

Upoštevane so bile predvsem naslednje pripombe in predlogi iz javne raz- 
prave: naj se prvi odstavek 59. člena osnutka uskladi š prvim odstavkom 
35. člena predloga, ki določa, na kakšen način in v kakšne namene delavci v 
združenem delu plačujejo davke in druge davščine iz dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela in svojih osebnih dohodkov. Nadalje smo upoštevali 
predloge, naj se omenjeni člen osnutka, ki nesistemsko ureja tako prispevke, 
kakor tudi davke, razbije na več členov, tako da se davščine obravnavajo 
v posebnem členu, določbe, ki se pa nanašajo tako na davke kakor tudi prispev- 
ke, pa v posebnem členu. Podprti so bili tudi predlogi, naj se omenjene določbe 
izločijo iz razdelka o zagotavljanju enotnega jugoslovanskega trga in obrav- 
navajo posebej v samostojnem razdelku, kakor tudi predlogi, naj se v obrav- 
navano besedilo vnesejo določbe o splošni bilanci sredstev na območju družbeno- 
politične skupnosti ter končno predlog, naj se 60. člen osnutka o- prispevku 
Socialistične republike Slovenije za uresničevanje nalog federacije prenese 
v določbe te ustave o pravicah in dolžnostih Socialistične republike Slovenije 
(320. člen). 

V skladu s tem 109. člen določa obveznost delavcev in občanov, da plačujejo 
iz dohodka temeljne organizacije združenega dela in iz svojih osebnih dohodkov, 
kakor tudi iz drugih dohodkov in premoženja davke, takse in druge davščine. 
Ta člen vsebuje nadaljnje določbe, ki se nanašajo samo na davščine. 

110. člen je dopolnjen z določbo, ki pravi, da delovni ljudje in občani v druž- 
benopolitični skupnosti sestavljajo splošno bilanco sredstev, iz katere so razvidne 
vse obveznosti do vseh oblik splošne in skupne porabe. 

111. člen pa je predvsem usklađen s spremembami in dopolnitvami ustrezne 
določbe zveznega predloga. V njem je določeno, da se davki in prispevki, ki se 
plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, plačujejo po pred- 
pisih in v korist družbenopolitične skupnosti, na katere območju temeljna orga- 
nizacija trajno opravlja dejavnost oziroma po sklepu in v korist samoupravne 
interesne skupnosti, ki zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma 
uporabo storitev. Davki in prispevki, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov ozi- 
roma dohodkov delavcev in občanov, izvzemši davka od premoženja in od 
dohodkov iz premoženja, pa se plačujejo v korist družbenopolitične skupnosti, 
na katere območju delavec ali občan živi oziroma po sklepu in v korist samo- 
upravne interesne skupnosti, ki delavcu in občanu ali članom njegove družine 
zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo storitev. S tem, 
da novo besedilo ločeno obravnava plačevanje in pripadnost davkov in prispev- 
kov, ki se plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, posebej 
pa plačevanje in pripadnost davkov in prispevkov, ki se plačujejo iz osebnih 
dohodkov oziroma drugih dohodkov delavcev in občanov, je pomembno izbolj- 
šano prejšnje besedilo, ki je bilo zaradi nejasnosti, komu pripadajo davki in 
prispevki, deležno v javni razpravi precejšnjih kritik. 

S 112. členom pa se nekoliko drugače od osnutka določajo primeri, v katerih 
se lahko z republiškim zakonom poseže v dohodke družbenopolitičnih skupnosti 
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in samoupravnih interesnih skupnosti, kakor tudi ukrepanje republike v takih 
primerih. Sedaj je določeno, da če je to neobhodno potrebno zaradi bistvenega 
odstopanja od temeljnih ciljev družbenega plana ali sprejete gospodarske poli- 
tike, če to terjajo interesi ljudske obrambe ali posebni interesi na področju 
dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega pomena v okviru pravic in 
dolžnosti republike, lahko republika z zakonom, poleg ukrepov, določenih že 
v osnutku, predpiše tudi način razpolaganja s presežnimi proračunskimi dohodki 
družbenopolitičnih skupnosti ter s presežnimi dohodki samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki izvirajo iz zakonskih obveznosti. 

II. poglavje 

TEMELJI DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA 

(113. do 182. člen) 

1. Položaj delovnih ljudi v družbenopolitičnem sistemu (113. do 122. člen) 

Glede položaja delovnih ljudi v družbenopolitičnem sistemu se predlog 
naslanja na ustrezne določbe zveznega predloga. Tak pristop k ustavnemu ure- 
janju te materije pomeni zagotavljanje enakega položaja delovnih ljudi v druž- 
benopolitičnem sistemu v celotni Jugoslaviji, kljub temu pa ne pomeni meha- 
ničnega ponavljanja določb zvezne ustave, saj se položaj delovnih ljudi zago- 
tavlja originarno v republiki z republiško ustavo. 

V predlogu je jasno izraženo in določeno, da delavski razred in Vsi delovni 
ljudje uresničujejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve, organizirani 
v organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
ter v razredne in druge družbenopolitične in družbene organizacije (113. člen). 
Tako izhodišče pomeni, da sta politična oblast in upravljanje drugih družbenih 
zadev dve sestavini enotnega, širšega procesa upravljanja družbenih zadev. 
Izvrševanje oblasti in upravljanje drugih družbenih zadev uresničujejo delovni 
ljudje, organizirani v svoje organizacije v okviru enotnega sistema upravljanja 
družbenih zadev na samoupravnih temeljih. V javni razpravi je dobila izredno 
široko podporo prav ideja o 'čimbolj neposrednem vplivu delavskega razreda 
in delovnih ljudi na vsa dogajanja v družbi. To politično razpoloženje delovnih 
ljudi je uresničeno v vseh delih ustave, s čimer se zagotavlja neposreden vpliv 
delavskega razreda in delovnih ljudi na vseh področjih družbenoekonomskega 
in političnega življenja in sistema in njihovo odločanje v okviru teh področij. 

Neposredna vključitev delavcev in delovnih ljudi prek delegacij v družbeno 
dogajanje, dogovarjanje in odločanje pomeni nadaljnji korak naše socialistične 
revolucije. Z uvedbo delegacij uresničuje predlog pomemben korak pri odprav- 
ljanju še obstoječih ostankov buržoaznega parlamentarizma ter elementov 
splošnega političnega predstavništva v našem skupščinskem sistemu in poli- 
tični praksi, saj organi politične oblasti v sistemu samoupravljanja ne morejo 
biti odtujeni ali osamosvojeni od delovnih ljudi. Tako bo uvedba delegacij brez 
dvoma pomenila eno najbolj korenitih sprememb in novost v sklopu ustavnih 
sprememb. 
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Pomemben premik k dejanskemu, konkretnemu izvrševanju politične obla- 
sti in upravljanja drugih družbenih zadev po delavskem razredu uresničuje 
določba, da uresničujejo delovni ljudje oblast in upravljajo druge družbene 
zadeve z odločanjem na zborih, z referendumom in z drugimi oblikami osebnega 
izjavljanja v temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, po delegatih v organih upravljanja teh organizacij in skupnosti, 
s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem, po delegacijah 
in delegatih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kot tudi z usmerjanjem 
in nadzorstvom dela organov, odgovornih skupščini (114. člen). 

Logična posledica takšnih pravic delovnih ljudi je njihova pravica, da se 
organizirajo na samoupravni podlagi v organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti in da določajo, katere skupne interese, pravice in dolžnosti v njih 
uresničujejo (115. člen). Položaj delovnega človeka v združenem delu določa 
njegov položaj tudi v drugih sferah družbenega življenja ter njegove pravice 
in dolžnosti in njegov položaj kot občana. 

V javni razpravi je bila izredno poudarjena zahteva, da je treba ustavno 
zagotoviti v samoupravnih organizacijah in skupnostih tak sistem komunikacij 
in informiranja, ki bo zagotovil, da bodo lahko delavci in delovni ljudje kvali- 
ficirano odločali o vseh vprašanjih svojega dela ter o vseh drugih svojih inte- 
resih oziroma ki bo obvezoval samoupravno organizacijo oziroma skupnost 
k rednemu, tekočemu in učinkovitemu informiranju delavcev o vseh bistvenih 
vprašanjih. Omenjena zahteva je dobila ustrezno ustavno opredelitev v določbi, 
da morajo biti upravljanje v organizacijah združenega dela, v krajevnih skup- 
nostih, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, njihova organiziranost ter obveščanje urejeno tako, da delovni 
ljudje v vsakem delu delovnega procesa in v vsakem delu organizacije oziroma 
skupnosti odločajo o vprašanjih svojega dela ter o drugih interesih, uresničujejo 
svoje samoupravne pravice in skupne interese in nadzorujejo izvrševanje odlo- 
čitve in delo vseh organov in služb teh organizacij in skupnosti (116. člen). 

Uresničevanje funkcij delovnih ljudi po organih oblasti in samoupravljanja 
v družbenopolitičnih skupnosti temelji na sedanji delitvi funkcij in njihovih 
nosilcev, skladno z načeli skupščinskega sistema. Določene funkcije oblasti 
in upravljanja družbenih zadev, ki jih določa ustava oziroma statut občine, 
opravljajo skupščine in njim odgovorni organi. Sodno funkcijo opravljajo redna 
sodišča kot organi državne oblasti, pa tudi samoupravna sodišča kot nova 
institucija, ki se konstituira s temi ustavnimi spremembami. Varstvo ustavnosti 
je v mejah, ki jih določa ustava, poverjeno Ustavnemu sodišču Socialistične 
republike Slovenije (117. člen). 

V zvezi z določbo, da imajo državni organi do organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti samo pravice, določene z 
ustavo, je bilo v javni razpravi predlagano, da bi se ta razmerja uredila z zako- 
nom. Prevladalo pa je stališče, da taka dopolnitev ni potrebna, ker zakon v teh 
primerih ni obvezen in so ustavne določbe dovolj izčrpne (118. člen). 

Odgovornost nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij 
je opredeljena v tem razdelku (120. člen), posamezne določbe o tej odgovor- 
nosti pa so prav tako še na številnih drugih mestih ustave. Glede na osnutek 
je odgovornost še bolj določno opredeljena, zlasti še na zahteve iz javne raz- 
prave, in se približuje ustrezni opredelitvi, kakršna je bila v resoluciji zvezne 
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skupščine iz leta 1971 o odgovornosti nosilcev samoupravnih in drugih druž- 
benih in javnih funkcij. Ta opredelitev dobi svojo vsebino v četrtem odstavku 
120. člena, ki določa, da se z zakonom in samoupravnimi akti določajo vrste 
in pogoji odgovornosti nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, kakor tudi način in postopek za uresničevanje njihove odgovornosti. 

V tem razdelku je nova določba, v skladu z zveznim predlogom, po kateri 
ima delavec, izvoljen oziroma imenovan za samoupravno, javno ah drugo 
družbeno funkcijo, katere opravljanje zahteva, da začasno preneha delati v orga- 
nizaciji združenega dela ah delovni skupnosti, pravico, da se po prenehanju 
funkcije, ki jo je opravljal, vrne na delo v isto organizacijo združenega dela 
oziroma delovno skupnost na svoje prejšnje delovno mesto ali drugo delovno 
mesto, ki ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. Taka določba ustav- 
no rešuje dostikrat neustrezno in nepolitično urejene odnose na tem področju, 
zagotavlja delovnim ljudem potrebno socialno varnost, hkrati pa stimulativno 
vpliva na delavce, da se bodo laže odločali za to, da bodo začasno opravljali 
samoupravne, javne in druge družbene funkcije. S tem pa ta določba izgubi 
socialni značaj in postane pomembno sredstvo smotrne kadrovske politike. 

Določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje javnosti, v zadostni meri zago- 
tavljajo, da ne more priti do zapiranja pomembnih virov informacij, pri čemer 
pa se tudi poudarja, da uresničevanje načela javnosti ne sme biti v nasprotju 
z interesi varnosti in obrambe države in z drugimi družbenimi interesi, ki jih 
določa zakon. 

2. Samoupravljanje v organizacijah združenega dela (123. do 134. člen) 

Ustavni koncept o samoupravljanju delavcev- v organizacijah združenega 
dela izhaja iz družbenoekonomskega položaja delavcev v združenem delu s sred- 
stvi v družbeni lastnini, določenega z ustavnimi amandmaji iz leta 1971. Bese- 
dilo predloga nove ustave izhaja namreč iz tega, da je odločanje delavca o nje- 
govem delu in pogojih ter rezultatih dela njegova neodtujljiva pravica. To 
pravico uresničuje enakopravno z drugimi delavci v združenem delu v odnosih 
medsebojne odvisnosti in vzajemne odgovornosti. V skladu s tem se predpo- 
stavlja, da je temeljna organizacija združenega dela osnovna oblika združenega 
dela, v kateri delavec uresničuje omenjene pravice, čeprav te pravice uresni- 
čuje tudi v vseh preostalih oblikah združenega dela in poslovnega združevanja, 
kakor tudi v celoti odnosov v družbeni reprodukciji. Vendar delavec lahko ures- 
ničuje omenjene pravice tako v svoji organizaciji združenega dela, kakor tudi 
v celoti družbene reprodukcije le v obliki organiziranega upravljanja. To* pa je 
bilo z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 le delno urejeno. Sedanje spremembe 
in dopolnitve popolneje in konsistentno izražajo samoupravni položaj oziroma 
uresničevanje samoupravnih pravic delavca, strukturo organov organizacij zdru- 
ženega dela, njihove splošne pristojnosti, medsebojna razmerja in odgovornost. 

V 123. členu se najprej določa, da delavec uresničuje samoupravljanje v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela enakopravno in skupaj z 
drugimi delavci na zborih delavcev, z referendumom in drugimi oblikami 
osebnega izjavljanja, po delegatih v delavskih svetih, ki jih skupaj z drugimi 
delavci v organizaciji voli in odpokliče, in z nadzorstvom nad izvrševanjem 
sklepov in nadzorstvom nad delom organov in služb teh organizacij. Nadalje 
se določa, da ima delavec pravico, da je redno obveščen o vseh vprašanjih, ki 
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so pomembna za njegovo odločanje, da bi mogel uresničevati svoje samoupravne 
pravice. 

S 124. členom je določeno, da se v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela oblikuje kot temeljni organ upravljanja delavski svet oziroma 
njemu po položaju in funkciji ustrezen organ upravljanja in da v temeljni 
organizaciji z manjšim številom delavcev opravljajo funkcijo delavskega sveta 
člani delovne skupnosti neposredno. Določene izvršilne funkcije v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela se lahko poverijo izvršilnim organom 
delavskega sveta s tem, da ti organi ne morejo odločati o tem, kar je v skladu 
z ustavo, zakonom in statutom organizacije združenega dela oziroma samo- 
upravnim1 sporazumom izključna pristojnost delavskega sveta oziroma drugega 
ustreznega organa upravljanja. 

V 125. členu so določene pristojnosti delavskega sveta, med katerimi so 
najvažnejše določanje predloga statuta in sprejemanje drugih splošnih aktov, 
določanje temeljne politike in sprejemanje planov in programov dela in razvoja, 
imenovanje in razreševanje izvršilnih in poslovodnih organov itd. 

126. člen določa sestavo delavskega sveta, ki ga v temeljni organizaciji 
združenega dela sestavljajo delegati delavcev vseh delov delovnega procesa 
s tem, da mora sestava delavskega sveta temeljne organizacije združenega dela 
ustrezati socialni strukturi njene delovne skupnosti. Delavski svet delovne orga- 
nizacije in sestavljene organizacije združenega dela pa sestavljajo delegati 
delavcev temeljnih organizacij, neposredno izvoljeni na način in po postopku, 
ki ju določa samoupravni sporazum o združevanju. V delavskem svetu delovne 
organizacije mora biti zastopana vsaka njena temeljna organizacija združenega 
dela. 

Po 127. členu se način volitev in pogoji in način odpoklica oziroma razre- 
šitve delavskega sveta in izvršilnega organa v organizaciji združenega dela 
določata s samoupravnim sporazumom o združitvi ali s statutom organizacije 
in z zakonom. Člani delavskega sveta oziroma člani izvršilnega organa ne morejo 
biti izvoljeni več kot za dve leti in nihče ne more biti več kot dvakrat zapo- 
redoma izvoljen v isti delavski svet oziroma izvršilni organ. V delavski svet 
tudi ne more biti izvoljen delavec, ki je kot individualni poslovodni organ ali 
kot član kolegijskega poslovodnega organa njemu odgovoren, in tudi ne delavec, 
ki samostojno opravlja druge s statutom in z zakonom določene vodilne funkcije. 

128. člen se nanaša na pooblastila poslovodnemu organu organizacije zdru- 
ženega dela. Njegove pristojnosti so v ustavi dokaj podrobno urejene. Tako vodi 
poslovanje organizacije združenega dela, organizira in usklajuje delovni proces 
v njej, izvršuje sklepe delavskega sveta in njegovega izvršilnega organa. Prav 
tako zastopa in predstavlja organizacijo združenega dela proti tretjim osebam. 
Odgovoren je za zakonitost dela in za izpopolnjevanje z zakonom predpisanih 
obveznosti organizacije združenega dela. Ta odgovornost se nanaša tudi v odnosu 
do družbene skupnosti. 

129. člen določa način imenovanja in razrešitve poslovodnega organa. Tako 
individualni poslovodni organ kot tudi člane kolegijskega poslovodnega organa 
imenuje in razrešuje delavski svet s sklepom. Individualni poslovodni organ 
imenuje delavski svet po javnem razpisu na predlog razpisne komisije. Mandat 
poslovodnega organa traja največ štiri leta. Poslovodni organ je lahko vnovič 
imenovan za isto funkcijo na način, ki ga predpisuje zakon- 

Kot vidimo, se nova ustava dokaj podrobno ukvarja z organi upravljanja, 
izvršilnimi organi in poslovodnimi organi. Do tega je prišlo predvsem zaradi 
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določenih izkušenj pri uresničevanju XIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, 
ko je zaradi dokaj splošne ustavne opredelitve organizacije samoupravljanja 
v organizacijah združenega dela prišlo do tega, da so se upravljalskih funkcij 
v precejšnji meri polastili posamezniki oziroma določene vodilne strukture 
v organizacijah združenega dela na račun delavskega razreda. Zaradi omenjenih 
izkušenj besedilo predloga nove ustave ne določa samo podrobneje organov, 
temveč tudi dosledno ločuje organe upravljanja od izvršilnih in poslovodnih 
organov. 

130. člen je namenjen podrobnejši opredelitvi samoupravnega sporazuma 
o združitvi v delovno organizacijo oziroma v sestavljeno organizacijo združenega 
dela, predvsem njegovi vsebini, z rezervno klavzulo, da poleg v ustavi naštetih 
odnosov, ki se urejajo s tem aktom, lahko ta sporazum vsebuje tudi druge 
določbe, ki so pomembne za skupno delo< in poslovanje združenih organizacij 
in za uresničevanje samoupravnih pravic njihovih delavcev. Samoupravni spo- 
razum o združitvi v delovno organizacijo oziroma v sestavljeno organizacijo 
združenega dela je sklenjen, ko ga sprejme večina vseh delavcev v vsaki te- 
meljni organizaciji združenega dela. 

131. člen ureja statut organizacije združenega dela, ki ga mora imeti vsaka. 
Statut temeljne organizacije združenega dela sprejmejo na predlog delavskega 
sveta delavci temeljne organizacije združenega dela z večino glasov vseh 
delavcev. Statut delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združe- 
nega dela pa sprejmejo na predlog njenega delavskega sveta delavci združenih 
temeljnih organizacij z večino glasov vseh delavcev v vsaki od teh organizacij. 
Določeno je še, da statut in drugi, samoupravni akti organizacij združenega 
dela ne smejo biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o združitvi, glede 
na to, da z novo ustavo postaja ta temeljni samoupravni akt. 

Določbe 132. člena pa so v odnosu na osnutek bistveno izpopolnjene. Pred- 
vsem je sedaj popolnoma jasno, da delavci v organizacijah združenega dela 
uresničujejo varstvo svojih samoupravnih pravic tudi po posebnem organu 
samoupravne delavske kontrole, katerega naloge so v tem členu dokaj podrobno 
naštete. 

Nova je tudi določba 134. člena, s katero je določeno, da se določbe o ures- 
ničevanju samoupravljanja v organizacijah združenega dela uporabljajo tudi 
za delavce v delovnih skupnostih, ustanovljenih za opravljanje del skupnega 
pomena za več organizacij združenega dela, pri čemer se misli na delavce1, kate- 
rih samoupravni status je določen z 31. členom. 

Pri formuliranju določb tega razdelka so bile upoštevane nekatere pripombe 
iz javne razprave, ki predstavljajo vsebinske in redakcijske izboljšave predlo- 
ženega besedila, s katerimi se še dosledneje izraža samoupravni položaj delavca 
in omogoča 'čim boljše uresničevanje njegovih samoupravnih pravic ter v skladu 
s tem ustrezneje ureja struktura organov organizacij združenega dela, njihove 
pristojnosti, medsebojni odnosi in odgovornost. Se posebej so se upoštevale 
tiste pripombe, ki se nanašajo na samoupravno delavsko kontrolo. 

Upoštevane so tudi pripombe, ki se nanašajo na dopolnitev določb o odgo- 
vornosti poslovodnega organa v tem smislu, da mora biti ta organ v okviru 
svojih pravic in dolžnosti odgovoren tudi za organiziranje in usklajevanje de- 
lovnega procesa in za rezultate poslovanja organizacije združenega dela. 

Ni pa bilo mogoče sprejeti pripomb iz javne razprave, ki so se zavzemale 
za bistveno zožitev določb o strukturi organov, o njihovih pristojnostih, o nji- 
hovi odgovornosti. Teh pripomb ni bilo mogoče podpreti, ker bi s tem omogočili 
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reprodukcijo najrazličnejših vrst uzurpacije in manipuliranja z upravljanjem, 
do katerih je prišlo, kot smo že omenili, pri uresničevanju določb XIII. amand- 
maja k ustavi SR Slovenije. Nadalje ni bilo mogoče podpreti pripomb, ki insi- 
stira jo na oblikah neposrednega odločanja kot izključnih oblik odločanja delov- 
nih ljudi na zborih delavcev in z referendumom. Iz celotnega koncepta besedila 
predloga nove ustave namreč izhaja, da delavci s sredstvi v družbeni lastnini 
uresničujejo samoupravljanje po načelu enakopravnosti in medsebojne odgo- 
vornosti ter da določajo o celoti odnosov družbene reprodukcije ne samo z odlo- 
čanjem na zborih delavcev in z referendumom, temveč tudi z drugimi oblikami 
osebnega izjavljanja, kakor tudi po delegatih v delavskih svetih. Nadalje ni 
bilo mogoče sprejeti predloga, naj se v ustavi izrecno določi, da v sestavu delav- 
skega sveta organizacije združenega dela, ki opravlja dejavnost posebnega druž- 
benega pomena, obvezno sodelujejo tudi predstavniki družbene skupnosti. Sode- 
lovanje predstavnikov družbene skupnosti v delavskem svetu namreč ni redna 
in splošna oblika sodelovanja v upravljanju, zato jo je mogoče predvideti za 
posamezne dejavnosti z ustreznimi zakoni. Enako niso bile podprte pripombe, 
da ne bi kazalo izključiti vodilnih delavcev organizacij združenega dela iz član- 
stva v organih upravljanja. Glavni namen nove ustave je namreč zagotoviti 
čimbolj nemoteno uresničevanje samoupravnih pravic delavcev in njihovo 
odločanje ter s tem preprečiti dominanten vpliv vodilnih delavcev pri odločanju 
v organizacijah združenega dela. 

3. Samoupravljanje v samoupravnih interesnih skupnostih (135. do 138. člen) 

Glede na velik pomen samoupravnih interesnih skupnosti v novem ustav- 
nem sistemu je nujno, da je samoupravljanje v teh skupnostih okvirno urejeno 
v ustavi. 

V skladu s tem se v 135. členu najprej podrobneje opredeljuje temeljni 
samoupravni akt vsake samoupravne interesne skupnosti, to je samoupravni 
sporazum o njeni ustanovitvi. Hkrati se določa, da se lahko z zakonom predpiše 
potrjevanje samoupravnega sporazuma o ustanovitvi, kakor tudi statuta samo- 
upravne interesne skupnosti, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega 
pomena, s strani, pristojnega organa družbenopolitične skupnosti. 

136. člen določa, da samoupravno interesno skupnost upravlja skupščina 
skupnosti, ki jo sestavljajo delegati delovnih ljudi, organizacij združenega dela 
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti', ki so člani interesne skup- 
nosti. V samoupravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo delovni ljudje ter 
njihove organizacije in skupnosti za zadovoljevanje svojih potreb in interesov 
in delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo tako dejavnost, se skup- 
ščina organizira tako, da je zagotovljeno' enakopravno odločanje o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih tako delovnih ljudi ter njihovih organi- 
zacij kot interesentov oziroma uporabnikov, pa tudi delavcev, ki opravljajo 
določene dejavnosti. Skupščina ima lahko tudi določene izvršilne organe. 

137. člen je namenjen opredelitvi .odgovornosti organov upravljanja inte- 
resne skupnosti in delegatov v teh organih članom skupnosti. Način, vrste 
in nadzor nad odgovornostjo ter organov se določajo s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi in drugimi splošnimi akti samoupravne interesne skupnosti. 

138. člen pa omogoča, da se delovni ljudje, ki sodelujejo po skupščinah 
samoupravnih interesnih skupnosti pri soodločanju o vprašanjih iz pristojnosti 
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skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 'še posebej organizirajo v ta namen v 
okviru interesne skupnosti oziroma združujejo svoje interesne skupnosti, da bi 
mogli soodločati o teh vprašanjih v skupščini družbenopolitične skupnosti. 

Pri formuliranju določb tega razdelka so bile upoštevane vse tiste pripombe 
iz javne razprave, s katerimi naj bi se organizacija samoupravljanja v samo- 
upravnih interesnih skupnostih približala organizaciji samoupravljanja na dru- 
gih področjih, predvsem s spoštovanjem delegatskega načela in z vzpostavitvijo 
neposredne odgovornosti izvršilnih organov samoupravne interesne skupnosti 
njeni skupščini ter neposredne odgovornosti skupščini oziroma njenih delegatov 
delavcem oziroma delovnim ljudem, ki so te delegate izvolili. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati vrste pripomb in predlogov, ki se zavzemajo 
za to, da bi v ustavi podrobno opredelili, kako in na kakšen način ter iz kakšnih 
sredin naj se formirajo delegacije za skupščine posameznih vrst samoupravnih 
interesnih skupnosti, na primer, kako in kje naj upokojenci izvolijo svojo 
delegacijo v skupščino' samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in zdravstveni zavarovanci ter zdravstveni delavci 
svojo delegacijo za skupščino samoupravne interesne skupnosti zdravstvenega 
varstva in podobno. Ker se samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo za 
najrazličnejša področja družbenega dela in življenja in ker ustava v skladu s 
tem v poglavju o družbenoekonomski ureditvi predvideva več tipov samo- 
upravnih interesnih skupnosti, tudi ni mogoče v določbah o samoupravljanju v 
samoupravnih interesnih skupnostih podrobneje določiti tudi načine in postopke 
za foriniranje delegacij v skupščine posameznih samoupravnih interesnih skup- 
nosti. V ustavi so dana samo okvirna načela, ki jih je možno uresničiti v vseh 
samoupravnih interesnih skupnostih, vse preostalo pa je prepuščeno ureditvi 
v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi teh skupnosti oziroma statutom in 
drugim splošnim aktom teh skupnosti. 

4. Samoupravljanje v krajevnih skupnostih (139. do 142. člen) 

Ta razdelek v odnosu do osnutka ni doživel večjih sprememb. Vse so v 
glavnem odraz javne razprave in preciziranja ustavnega besedila. Iz 8. razdelka 
I. poglavja drugega dela osnutka ustave je v 139. členu prenesena določba dru- 
gega in tretjega odstavka 80. člena osnutka. V skladu z zveznim predlogom pa 
je dodan drugi odstavek, ki določa, da se z zakonom lahko določijo načela po- 
stopka za ustanavljanje krajevnih skupnosti. Glede ustanavljanja in združevanja 
krajevnih skupnosti je v tem členu posebej poudarjena organizirana razprava v 
organizacijah Socialistične zveze delovnega ljudstva, kar naj zagotovi, da bodo 
odločitve o tem vsestransko pretehtane in racionalne. 

V primerjavi z dosedanjo ureditvijo, v kateri je bil konkretno opredeljen 
le zbor volivcev kot oblika vplivanja delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti na reševanje skupnih zadev v občinski skupščini, so v predlogu 
(140. člen) širše in konkretneje opredeljene številne oblike osebnega odločanja 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti in njihovega vplivanja na 
urejanje vprašanj, ki zadevajo njihove skupne interese v širših skupnostih, in 
sistem delegacij kot ena najpomembnejših oblik neposrednega odločanja. Pri 
vseh naštetih oblikah osebnega in neposrednega odločanja je poudarek na 
tistih, ki so se v dosedanjem razvoju pokazale kot najbolj potrebne in učinko- 
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vite, čeprav niso mogle v sistemu materialne in siceršnje odvisnosti krajevne 
skupnosti od občinske skupščine in proračuna priti vselej v polni meri do 
izraza. V primerjavi z osnutkom in v skladu z javno razpravo smo med oblike 
neposrednega odločanja vključili tudi družbene dogovore in odločanje v delega- 
cijah. Zaradi načela samoupravne organiziranosti delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti pa je bilo treba opustiti naštevanje organov krajevne 
skupnosti, katerim se lahko poverja izvrševanje določenih skupnih potreb, 
interesov in nalog. Glede na spremembe skupščinskega sistema, ki bo v pre- 
težni meri slonel na delegacijah temeljnih samoupravnih skupnosti, se v pred- 
logu ne omenjajo več zbori volivcev. 

V 141. členu je na novo opredeljena možnost povezovanja krajevnih skup- 
nosti v skupnost, v kateri naj bi delovni ljudje in občani usklajevali in zago- 
tavljali uresničevanje vprašanj in interesov skupnega pomena. Ustanavljanje 
takih skupnosti bi prišlo v poštev na primer za krajevne skupnosti v okviru 
mestnega naselja, na drugem zaokroženem območju ali v drugih primerih, ko 
gre za enake ali podobne probleme, interese in naloge, ki se dajo učinkovito 
razreševati in uresničevati v okviru take skupnosti, ne glede na politično-te- 
ritorialne meje. 

V predlogu (142. člen) je v primerjavi z ustavo iz leta 1963 tudi na novo 
in celovito opredeljen statut krajevne skupnosti, ki naj bi urejal tudi mnoga 
izmed tistih vprašanj, ki so bila doslej prepuščena statutu občine. V primer- 
javi z osnutkom je predlog glede vsebine statuta, v skladu s predlogi javne raz- 
prave, dopolnjen s tem, da mora statut krajevne skupnosti vsebovati tudi določ- 
be o načinu uresničevanja pravic in dolžnosti krajevne skupnosti, določbe o 
oblikah in nosilcih samoupravnega sporazumevanja ter določbe o načinu zago- 
tavljanja javnosti dela in obveščanja. Glede sprejema statuta je predvideno, 
da ga sprejmejo delovni ljudje in občani po razpravi v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva na način, določen s statutom občine. Verjetno bo prišlo v poštev 
sprejemanje statuta krajevne skupnosti na zboru delovnih ljudi in občanov, 
po potrebi pa tudi na referendumu, vsekakor pa na način, ki bo prilagojen 
konkretnim razmeram v posamezni občini oziroma krajevni skupnosti in ki bo 
omogočil najširše neposredno opredeljevanje delovnih ljudi in občanov v tej 
skupnosti do vsebine statuta kot temeljnega samoupravnega akta. 

Zaradi enotnosti družbenopolitičnega in samoupravnega sistema moramo 
poudariti, da so bile vse bistvene določbe glede krajevne skupnosti tudi pred- 
met republiškega ustavnega usklajevanja. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati nekaterih predlogov iz javne razprave, naj 
ustava konkretno navede organe krajevne skupnosti, njihovo odgovornost, se- 
stavo in način volitev in podobno, saj bi bile take določbe v očitnem nasprotju 
z načelom samoupravne organiziranosti krajevne skupnosti. Vse te zahteve mo- 
rajo biti predmet podrobne in jasne obdelave in opredelitve v statutih krajevnih 
skupnosti in medobčinskih dogovorov. 

5. Samoupravni sporazumi in družbeni dogovori (143. do 151. člen) 

Pri opredeljevanju določb tega razdelka smo izhajali iz določb XXX. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije, in sicer, da samoupravni sporazumi in 
družbeni dogovori predstavljajo splošne oblike samoupravnega urejanja druž- 
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benih odnosov v združenem delu in na drugih področjih družbenega življenja, 
nasproti administrativnemu urejanju teh odnosov. 

V 144. členu se samoupravni sporazumi kvalificirajo kot oblika samouprav- 
nega urejanja razmerij delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih ljudi v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Z njimi de- 
lavci in delovni ljudje usklajujejo svoje interese v družbeni delitvi dela in 
v družbeni reprodukciji, združujejo delo in delovna sredstva, ustanavljajo' 
delovne in druge organizacije združenega dela, banke, poslovne in druge skup- 
nosti, določajo osnove in merila za razporejanje dohodka in delitev sredstev za 
osebne dohodke itd. S tako< formulacijo je bistveno razširjen krog subjektov, 
ki sodelujejo pri sklepanju samoupravnega sporazuma. 

V predlogu je nadalje določena obveznost delavcev, da o samoupravnem 
sporazumu, s katerim se odloča o njihovih neodtujljivih pravicah, odločajo z ne- 
posrednim osebnim izjavljanjem. 

V 145. členu je razširjena vloga sindikata, ki ima pravico dajati pobudo 
in predloge za sklepanje samoupravnih sporazumov, če pa gre za sklenitev 
samouravnega sporazuma, s katerim se urejajo medsebojna razmerja delavcev 
pri delu ali določajo osnove in merila za razporejanje dohodka in podobno, 
pa v takem postopku sodeluje tudi sindikalna organizacija in ga tudi podpiše. 

V 147. členu je nekoliko izpopolnjena opredelitev družbenega dogovora, s 
katerim organizacije združenega dela, zbornice in druga splošna združenja, 
samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, kakor tudi organi družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge druž- 
benopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samoupravno 
urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena 
za udeležence dogovora ali ki so splošnega družbenega pomena. Družbeni 
dogovor sklenejo v imenu udeležencev njihovi pooblaščeni organi. 

S 148. in 149. členom je obvezna skupščina družbenopolitične skupnosti, 
da pospešuje samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, lahko pa 
tudi predpiše, da so posamezne samoupravne organizacije in skupnosti dolžne 
opraviti postopek za samouravno sporazumevanje oziroma družbeno dogovar- 
janje. Samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor tudi zavezuje udele- 
žence, ki ga sklenejo> ali k njemu pristopijo. 

S 150. členom pa je poostrena odgovornost tistih, ki so sklenili sporazum 
oziroma dogovor za njuno izvajanje. V skladu s tem je treba omeniti še določbo 
tretjega odstavka tega člena, po kateri zakon lahko predpiše načela postopka 
za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. To določbo smo 
nekoliko spremenjeno povzeli po ustrezni določbi osnutka. 

Omenjeni razdelek vsebuje izpopolnitve, ki upoštevajo predvsem tiste 
pripombe in predloge iz javne razprave, katerih namen je bil jasno razmejiti 
samoupravni sporazum od družbenega dogovora in še posebej družbeni dogo- 
vor od zakona. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati večjega števila predlogov, ki so se zavzemali 
za to, da se z ustavo predvidijo možnosti za to, da bi samoupravni sporazumi 
in družbeni dogovori pod določenimi pogoji postali splošno obvezni. Takih 
predlogov ni bilo mogoče sprejeti zato, ker bi se s tem bistveno spremenila 
vsebina in značaj samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora. 
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Podpreti tudi ni bilo mogoče predlogov, naj se določbe o samoupravnih 
sporazumih ločijo od določb, ki urejajo družbeni dogovor, in prestavijo v po- 
glavje o družbenoekonomski ureditvi. Tega predloga ni bilo mogoče sprejeti 
predvsem zato, ker se meni, da ne bi bilo smotrno samoupravne sporazume 
v ustavi obravnavati povsem ločeno od družbenih dogovorov. 

6. Družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine 
(152. do 154. člen) 

Da bi čimbolj zavarovali samoupravne pravice in družbeno lastnino pred 
najrazličnejšimi načini poseganja v družbeno lastnino ah v družbenoekonomske 
in druge samoupravne pravice delovnih ljudi kakor tudi pravice samoupravnih 
organizacij in skupnosti, se z ustavo ustanavlja posebno družbeno varstvo samo- 
upravljanja in družbene lastnine ter določajo ustrezni organi za uresničevanje 
tega varstva in njihova ustavna pooblastila. V zvezi s tem se določa na splošno, 
da omenjeno varstvo uresničujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
njim odgovorni organi, sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec in družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja. 

Nadalje je predviden poseben organ, ki ga ustava leta 1963 ni imela, to 
je družbeni pravobranilec samoupravljanja kot samostojen organ družbene 
skupnosti. Njegova naloga je ukrepati in vlagati pravna sredstva ter izvrševati 
druge z zakonom določene pravice in dolžnosti, s katerimi uresničuje družbeno 
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Predlog 
nadalje podrobneje določa naloge družbenega pravobranilca samoupravljanja 
kakor tudi obveznost državnih organov in organov samoupravnih organizacij in 
skupnosti, da mu na njegovo zahtevo dajejo podatke in informacije, ki so 
pomembne za izvrševanje njegove funkcije. 

Tudi določbe o družbenem varstvu samoupravnih pravic in družbene last- 
nine so bile deležne precejšnjega zanimanja v javni razpravi. Večina teh pri- 
pomb in predlogov se je zavzemala za čim večjo preciznost obravnavanih 
določb, da bi se z ene strani vzpostavil učinkovit mehanizem varstva samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine, na drugi strani pa, da bi se z ustavo 
zagotovljene pravice delovnega človeka in občana vendar zavarovale pred 
možnimi posegi samovolje, arbitrarnosti in drugimi načini kršenja samoupravnih 
pravic delovnega človeka in občana oziroma njegovih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. Sprejete so bile tudi pripombe glede imena omenjenega pravo- 
branilca. V skladu z njimi je bil pomen »samoupravni pravobranilec« nadome- 
ščen s pojmom »družbeni pravobranilec samoupravljanja-«. 

Ni bilo pa mogoče upoštevati takih predlogov in pripomb iz javne razprave, 
ki so se zavzemali, naj se določbe o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
prestavijo med določbe, ki obravnavajo sodstvo in javno tožilstvo, naj se v 
ustavi podrobneje določa organizacija samoupravnega pravobranilstva, da glede 
varovanja družbene lastnine povsem zadošča sedanje javno pravobranilstvo, ki 
naj se tudi vnese v ustavo kot ustavna institucija, naj se varstvo družbene 
lastnine v celoti prepusti javnemu pravobranilstvu, samoupravni pravobranilec 
pa naj varuje le samoupravne pravice, naj se v ustavi določi, naj samouprav- 
nega pravobranilca volijo zbori združenega dela skupščin družbenopolitičnih 
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skupščin. Omenjenih pripomb in predlogov ni mogoče podpreti, ker je vsem 
skupno to, da ne upoštevajo na začetku tega razdelka opredeljene ustavne vloge 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

7. Skupščinski sistem (155. do 182. člen) 

Ta razdelek, ki ureja temelje skupščinskega sistema za vse družbenopolitič- 
ne skupnosti, to je za občine, skupnosti občin kot posebne družbenopolitične 
skupnosti in republiko, prinaša izredno pomembne novosti v primerjavi z ure- 
ditvijo v ustavi SR Slovenije iz leta 1963. 

Najpomembnejša novost je vsekakor uvedba delegatskega sistema kot 
nove osnove, na kateri temelji skupščinski sistem družbenopolitičnih skupnosti. 
Ustava jasneje kot doslej opredeljuje delovnega človeka kot osnovnega sub- 
jekta tudi skupščinskega sistema. Z uvedbo delegatskega sistema so ustvarjeni 
pogoji za to, da bodo lahko delavski razred in vsi delovni ljudje obvladovali 
celoten proces družbene reprodukcije in da bodo samoupravno odločali o 
pogojih in rezultatih svojega dela in življenja ter o vseh področjih družbenega 
življenja, kjer se o tem odloča, od temeljne organizacije združenega dela in 
krajevne skupnosti do skupščinskega sistema v občini, republiki in federaciji. 
S tem dobe delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih realne možnosti za odločanje ne le o vprašanjih svoje ožje sredine, 
temveč tudi o vseh širših družbenih vprašanjih. Delegatski sistem tako uresni- 
čuje izvrševanje politične oblasti kot funkcije samoupravno organiziranega 
združenega dela. 

Delegacije oblikujejo delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega 
dela in v delovnih skupnostih, ki opravljajo zadeve skupnega pomena za več 
temeljnih organizacij; delovni ljudje, ki delajo v kmetijski, obrtni in v podobnih 
dejavnostih z delovnimi sredstvi, do katerih ima kdo lastninsko pravico, sku- 
paj z delavci, s katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva, organizirani 
v skupnosti in druge z zakonom določene oblike združevanja; delovni ljudje 
v delovnih skupnostih državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in dru- 
štev ter v drugih delovnih skupnostih, ki niso organizirane kot organizacije 
združenega dela, kakor tudi aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v 
oboroženih silah SFR Jugoslavije in delovni ljudje in občani v krajevnih skup- 
nostih. Poleg tega oblikujejo delegacijo tudi delovni ljudje, ki trajno delajo 
v delu temeljne organizacije združenega dela, ki ni na območju občine, na 
katerem je sedež te organizacije. Te določbe predloga so v skladu z zahtevami 
javne razprave, po katerih je treba v ustavi jasno opredeliti pravico delavcev 
v strokovnih službah in dislociranih enotah, da oblikujejo svojo delegacijo 
(156. člen). 

V skladu z mnogimi zahtevami iz javne razprave po poenostavitvi delegat- 
skega sistema so ustavne določbe, po katerih opravljajo funkcijo delegacije v 
temeljnih organizacijah združenega dela oziroma delovnih skupnostih z majh- 
nim številom delovnih ljudi vsi delovni ljudje, in določbe o tem, da lahko 
dve ali več delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij 
in društev ter drugih delovnih skupnosti, ki niso organizirane kot organizacije 
združenega dela, kakor tudi aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi 
v oboroženih silah SFR Jugoslavije v skladu z zakonom oziroma odlokom 
občinske skupščine oblikujejo skupno delegacijo (156. člen). 
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Pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela na področju 
izobraževanja sodelujejo tudi študentje oziroma učenci srednjih šol, tako da so 
priznani za enakopraven subjekt pri oblikovanju skupnih delegacij z drugimi 
delovnimi ljudmi v organizacijah združenega dela na področju izobraževanja. 
Ta pravica je omejena na tiste študente oziroma učence srednjih šol, ki so 
dopolnili 18. leto starosti (156. člen). 

Predlog določa, da mora biti delegacija sestavljena tako, da zagotavlja 
zastopanost delavcev vseh delov delovnega procesa in da ustreza socialni struk- 
turi temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. Na ta način zagotav- 
lja ustava, da bodo prek delegacije prišli do izraza vsi različni pomembnejši 
interesi, interesi delovnih ljudi iz vseh delov delovnega procesa v temeljnih 
organizacijah združenega dela in različnih slojev delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih. Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega 
naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morata biti v 
delegacijah ustrezno zastopani tudi ti narodnosti. Pri tem niso mogli biti 
upoštevani tisti predlogi iz javne razprave o zagotavljanju zastopanosti teh 
narodnosti v delegacijah, ki bi lahko zbudili vtis o nujnosti preštevanja manj- 
šine in njenega proporcionalnega zastopstva v delegacijah (157. člen). 

Po ustavi izvajajo kandidacijski postopek organizacije Socialistične zveze 
delovnega ljudstva oziroma sindikata, in sicer tako, da delovni ljudje temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
predlagajo in določajo kandidate, in to v njenih organizacijah oziroma v orga- 
nizacijah sindikata (158. člen). V skladu z zahtevami iz javne razprave je ustava 
predvidela tudi vključitev temeljne samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti, ki se na novo ustanovi, v skupščinski sistem (159. člen). 

V javni razpravi so bila izražena stališča, ki se ne strinjajo s tem, da ustava 
ne dopušča izvolitev delovnih ljudi na vodilnih delovnih mestih v temeljnih 
organizacijah združenega dela v njihove delegacije. Gre za tiste vodilne delavce, 
ki po ustavi tudi ne morejo biti člani delavskega sveta oziroma ustreznega 
organa upravljanja. Po mnenjih iz javne razprave naj bi šlo za izločitev skupine 
najsposobnejših ljudi, za njihovo diskriminacijo in neenakopravnost. V resnici 
gre za določilo (vsebuje ga tudi predlog ustave SFRJ), ki zagotavlja delavsko 
strukturo bodočih skupščin, za kar se je predvsem zavzela tudi javna razprava. 
Ustavna omejitev velja samo za delegacije temeljnih organizacij združenega 
dela. Vodilni delavci iz teh organizacij bodo lahko izvoljeni kot vsi drugi pre- 
bivalci v delegacijo krajevne skupnosti oziroma v izvoljene organe družbenopo- 
litičnih organizacij, imeli pa bodo tudi vse možnosti za sodelovanje z delegacijo 
in organi upravljanja, katerih člani po ustavi ne morejo biti (157. člen). 

V javni razpravi pa so bila izražena tudi nasprotna stališča, da bi bilo treba 
namreč razširiti nezdružljivost članstva v delegaciji še na druge kategorije 
oseb, in sicer, da v drugih delovnih skupnostih ne bi mogli biti člani delegacije 
od kolektivnih organov izvoljeni in imenovani funkcionarji teh skupnosti in da 
v delegacijah družbenopolitičnih organizacij za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti praviloma ne bi mogli biti člani izvršilnih teles teh organizacij. S ta- 
kimi določbami naj bi se omejevalo oziroma preprečevalo kopičenje funkcij 
in pooblastil pri posameznikih. 

Glede teh predlogov je prevladalo stališče, da ni potrebe, da bi se inkom- 
patibilnost funkcije člana delegacije razširila še na druge kategorije delovnih 
ljudi, razen tistih, ki po ustavi ne morejo biti člani delavskega sveta. Treba 
je tudi upoštevati, da gre pri funkcionarjih, za katere se predlaga izključitev 
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iz članstva v delegaciji, za ljudi, ki nimajo statusa delavca v združenem delu 
v delovni skupnosti, kjer se voli delegacija. Glede predloga, da bi morala ustava 
določiti, da v delegacijah družbenopolitičnih organizacij ne morejo biti člani 
izvršilnih teles teh organizacij, pa je bilo sprejeto stališče, da taka prepoved 
ni stvar ustavnega urejanja, ampak da gre za odločitve družbenopolitičnih 
organizacij samih, ki jih bodo izvajale v kandidacijskem postopku. Treba je 
omeniti, da je v pravilniku Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
ki ureja kandidiranje delegatov v družbenopolitičnem zboru, predvideno, da 
individualni organi vodstev in člani izvršnih teles družbenopolitičnih organi- 
zacij praviloma ne morejo biti delegati v družbenopolitičnem zboru. 

Določila tega razdelka zagotavljajo pogoje za stalno povezanost delovnih 
ljudi temeljnih samoupravnih organizacij oziroma skupnosti z njihovimi dele- 
gati. Pravice in dolžnosti delegatov so določene na ta način, da iz njih jasno 
izhaja, da morajo delegati izražati interese delovnih ljudi temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, upoštevati pa morajo tudi interese delovnih 
ljudi v drugih organizacijah in skupnostih kot tudi splošne družbene interese in 
potrebe. Čeprav so po ustavi delegati vezani na temeljne smernice temeljne 
samoupravne skupnosti oziroma organizacije in na temeljna stališča delegacij, 
so vendar samostojni pri opredeljevanju in odločanju v skupščinah. Kljub temu, 
da morajo biti delegati dobro seznanjeni s stališči delovnih ljudi, niso na ta 
stališča vezani, saj sicer ne bi mogli uspešno opravljati ene svojih temeljnih 
nalog, ki je v tem, da skupaj z delegati drugih temeljnih organizacij in skup- 
nosti iščejo rešitve, ki so v skladu z njihovimi skupnimi interesi in splošnimi 
družbenimi interesi in potrebami. Določbe, ki opredeljujejo pravice in dolžnosti 
delegatov, so izražene na bolj sumaren in jasen način, kot je bilo to storjeno 
v osnutku, kar je v skladu z zahtevami iz javne razprave (165. člen). 

Ta predlog se od predlogov ustav drugih republik in avtonomnih pokrajin 
razlikuje po tem, da ne pozna stalnih delegatov niti za republiško niti za 
občinske skupščine. Delegacija oziroma več delegacij pošiljajo na zasedanje 
zborov skupščine družbenopolitične skupnosti delegata glede na vprašanja, ki se 
obravnavajo v skupščini. Na ta način je omogočeno, da tisti delegati, ki se naj- 
bolj spoznajo na določeno področje, zastopajo v zborih skupščine avtentične 
interese delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 
Na ta način se tudi širi krog tistih, ki v skupščinah sprejemajo odločitve, pri 
čemer pa ne gre za to, da bi se delegati nujno menjavali za vsako točko dnev- 
nega reda, pač naj bi si v delegaciji delili delo tako, da bi bil posamezen 
delegat zadolžen za določeno področje. Ta usmeritev je bila v javni razpravi 
podprta. Zato niso bila upoštevana tista stališča iz javne razprave, ki so se 
za republiško skupščino zavzemala za stalne delegate (162. člen). 

V zvezi z oblikovanjem delegacij in delegiranjem delegatov v zbore skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti je bilo v javni razpravi predlagano, da bi 
delovni ljudje neposredno volili delegate v zbore skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. Na ta način naj bi delovni ljudje dobili možnost, da sami določijo, 
katere trajne posle in v kateri skupščini bo opravljal posamezen delegat, s čimer 
naj bi se uresničeval samoupraven delegatski odnos. 

Tega predloga ni bilo mogoče sprejeti iz več razlogov. Predvsem je treba 
poudariti, da že predlog ustave SFRJ ne daje možnosti, da bi delovni ljudje 
neposredno volili delegate v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ampak 
določa, da delegacija delegira iz svojega sestava delegate v skupščino1 družbeno- 
politične skupnosti. Nadaljnji razlogi, ki so hkrati vzrok za tako določbo v pred- 
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logu ustave SFRJ in tem predlogu, so zlasti v tem, da so vsi člani delegacije 
neposredno voljeni, s čimer je v celoti uresničen samoupraven delegatski odnos. 
V fazi kandidiranja članov delegacije imajo delovni ljudje vso možnost za 
vplivanje in odločanje o tem, kdo bo izražal njihove interese v skupščini' druž- 
benopolitične skupnosti. Tako dobi delegacija kot celota pooblastilo delovnih 
ljudi, da opravlja njihove funkcije v skupščini družbenopolitične skupnosti. 
Neposredne volitve delegatov v skupščine in določanje, katere trajne posle 
naj opravljajo in v kateri skupščini, bi v resnici pomenilo vračanje na posred- 
ništvo in na predstavništvo. Delegiranje delegatov-članov delegacije v skup- 
ščine glede na vprašanja, ki se v njih obravnavajo in o katerih se odloča, je laže 
izvedljivo v delegaciji, kot pa, da bi vsakokrat o tem odločali vsi delovni ljudje 
na zboru. Pri tem je treba imeti pred očmi dejstvo, da je delegacija neprestano 
v stiku z delovno skupnostjo, da ji je dolžna stalno, tekoče in objektivno poro- 
čati o! svojem delu in delu delegatov, in da delovni ljudje lahko odpokličejo 
posameznega delegata, ki je izgubil njihovo zaupalije, ali pa celo celotno dele- 
gacijo. Odpoklic člana delegacije kot posledica izgube zaupanja je izredno težka 
politična in moralna sankcija in obenem zagotovilo, da se delegacija in njeni 
člani ne morejo zlahka ločiti od delovne skupnosti in delovati proti njej ali 
mimo nje, v čemer je največja slabost posredniškega, predstavniškega odnosa. 

Imunitetna pravica je v predlogu urejena tako, da uživa delegat v skup- 
ščini imuniteto. Delegat ne more biti kazensko preganjan za .mnenje ali glas, 
ki ga je dal v skupščini, niti se ne more zoper njega začeti kazenski postopek 
brez dovoljenja zbora, če se na imuniteto sklicuje. Za izraženo mnenje in glas 
velja imuniteta tudi za delegate v skupščini samoupravne interesne skupnosti, 
kadar le-ta soodloča s pristojnim zborom skupščine (167. člen). 

V predlogu je odgovornost delegatov konkretizirana na ta način, da je 
delegacija in vsak delegat lahko odpoklican v načelu na način in po postopku, 
ki velja za njihovo izvolitev (171. člen). 

Pomembna razlika v predlogu glede na osnutek je v tem, da ustava ne 
govori več o konferencah delegacij, čeprav bodo te v praksi pri oblikovanju 
občanskih skupščin prišle v poštev. kot metoda oziroma oblika dela. Zbor zdru- 
ženega dela in zbor občin skupščine SR Slovenije pa se bosta oblikovala prek 
občinskih skupščin, katerih zbori bodo delegirali delegate v republiško skup- 
ščino. Tudi tu gre za poenostavitev delegatskega sistema, ki bi ga oblikovanje 
posebnih konferenc delegacij za pošiljanje delegatov v republiško skupščino 
precej zapletlo in je tako v skladu s številnimi zahtevami iz javne razprave 
(162. člen). 

V tem razdelku je tudi enotno urejena struktura skupščin za vse družbeno- 
politične skupnosti. Skupščine imajo tri zbore, in sicer zbor združenega dela 
kot zbor delegatov delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in delovnih skupnostih, zbor krajevnih skupnosti 
(v občinski skupščini) oziroma zbor občin (v skupščini SR Slovenije) kot zbor 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih oziroma občinah in družbeno- 
politični zbor kot zbor delegatov delovnih ljudi in občanov, organiziranih v 
družbenopolitičnih organizacijah. Glede na osnutek je pomembna razlika v tem, 
da določa predlog za vse skupščine samo en zbor združenega dela, ki zajema 
delegate z vseh področij združenega dela in ne predvideva več tudi socialno- 
zdravstvenega in prosvetno-kulturnega zbora. To je bilo večkrat predlagano 
v javni razpravi, neposredno pa je povezano z opredeljeno vlogo skupščin 
z ustavo določenih samoupravnih interesnih skupnosti ter z njihovo pravico, 
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da nastopajo kot enakopraven zbor v zadevah iz njihovega področja dela, ki so 
v pristojnosti skupščine. 

Ustava zagotavlja v zboru združenega dela velika večino gospodarstva, 
saj se določa število delegatov glede na število delovnih ljudi v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. Mogoče pa je uporabiti kot dodatna tudi 
druga merila, če je to potrebno za zagotovitev ustrezne zastopanosti področij 
družbenega dela oziroma območij (162. člen). Takšna rešitev je zlasti pomembna 
zato, ker po predlogu ni mogoče sprejeti odločitve o izločitvi dela dohodka 
za skupne in splošne potrebe ter o namenu in obsegu teh sredstev, če je ne 
sprejme zbor združenega dela. Pri navedenih odločitvah zagotavlja predlog 
večino delegatov temeljnih organizacij združenega dela neposrednih ustvar- 
jalcev teh sredstev (174. člen). 

Kljub temu, da. se ne oblikujeta posebna zbora za socialno-zdravstveno 
in prosvetno-kulturno področje, je v skupščinskem sistemu zagotovljeno, da 
prihajajo interesi delovnih ljudi s področij družbenih dejavnosti in interesi 
tistih, ki financirajo te dejavnosti, ustrezno do izraza. Predlog namreč določa, 
da enakopravno s pristojnim zborom skupščine soodločajo tudi skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, razisko- 
valne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva. Skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti otroškega varstva, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, stanovanjskega gospodarstva in na drugih področjih, določenih 
z zakonom, pa soodločajo samo o vprašanjih, s katerimi se ureja sistem, 
in o drugih temeljnih vprašanjih na teh področjih. Glede na osnutek ustave 
in glede na mnoge zahteve iz javne razprave je pomembno po eni strani to, da 
se je sodelovanje samoupravnih interesnih skupnosti razširilo na nova področja 
in pa to, da so njihove skupščine pri odločanju v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti v celoti izenačene z zbori skupščine (175. člen). 

Glede na osnutek ustave je pri določanju strukture skupščin najpomemb- 
nejša novost v tem, da se določa nov družbenopolitični zbor kot zbor delegatov 
delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitičnih organizacijah. 
Na ta način bodo prišli interesi delovnih ljudi in občanov v družbenem življenju 
in razvoju, ki jih uveljavljajo v družbenopolitičnih organizacijah, do izraza 
neposredno v tem zboru kot delu skupščinskega sistema (njihove delegacije 
so bile po osnutku vključene v splošni zbor). Predlog omogoča z uvedbo druž- 
benopolitičnega zbora družbenopohtičnim organizacijam, da ustvarjalno sode- 
lujejo prek svojih delegatov pri konkretizaciji svoje programske usmeritve 
v vseh aktih skupščin, da preverjajo, ali se njihova programska usmeritev 
ustrezno uresničuje v skladu s temeljno socialistično samoupravno usmeritvijo 
in da prevzamejo polno odgovornost za to konkretizacijo v skupščini. Predlog 
ne pozna več politično-izvršilnega sveta, na katerega račun je bilo v javni 
razpravi precej pripomb, češ da ima prevelike pristojnosti oziroma da se z nje- 
govimi pristojnostmi slabi položaj in odgovornost izvršnega sveta. Vsi zbori 
skupščine so delegatsko sestavljeni, saj so v načelu tudi delegati v družbeno- 
političnem zboru izenačeni po pravicah in dolžnostih z drugimi delegati. Funk- 
cijo delegacije opravljajo pri tem izvoljena telesa družbenopolitičnih organizacij. 
Glede izvolitve teh delegatov je posebnost v tem, da glasuiejo oziroma se iz- 
javljajo o kandidatih neposredno s tajnim glasovanjem delovni ljudje in občani 
oziroma člani družbenopolitičnih zborov občinskih skupščin na podlagi liste kan- 
didatov, ki jo z dogovorom v okviru Socialistične zveze določijo družbeno- 
politične organizacije. Z glasovanjem se ta dogovor potrjuje, poleg tega pa se 
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na ta način preverja ustreznost posameznih kandidatov glede na njihove moral- 
no^-politične kvalifikacije. Delegatom v družbenopolitičnem zboru traja man- 
datna doba štiri leta (164. člen). 

V zvezi z oblikovanjem družbenopolitičnega zbora in s kandidiranjem in 
izvolitvijo delegatov v tem zboru je bilo v javni razpravi tudi predlagano, da 
družbenopolitične organizacije s svojimi statuti opredelijo način določanja svojih 
delegatov in delegacij, da je treba nadalje z ustavo določiti, da se lista kandi- 
datov za delegate v družbenopolitičnem zboru določa z upoštevanjem predlogov 
osnovnih organizacij, da mora biti število delegatov najmanj za eno četrtino 
večje od števila delegatov v družbenopolitičnem zboru, s čimer naj bi se pove- 
čala vloga delovnih ljudi pri oblikovanju delegacij družbenopolitičnih organi- 
zacij in njihov vpliv na kandidiranje in izvolitev delegatov v družbenopolitičnem 
zboru skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Določba besedila predloga ustave SFRJ in tega predloga, da opravljajo 
funkcijo delegacij v družbenopolitičnih organizacijah izvoljena telesa teh orga- 
nizacij, določena z njihovimi statuti oziroma drugimi sklepi, ne pomeni, da gre 
za izvršilne organe, ampak da opravljajo funkcije delegacij prav širša, izvoljena 
telesa. Katera naj bodo ta telesa, pa je seveda odvisno od tega, za kaj se bodo 
delovni ljudje, organizirani v družbenopolitične organizacije, odločili pri spre- 
jemanju ustreznih statutarnih določb oziroma drugih sklepov. Delovni ljudje, 
organizirani v družbenopolitične organizacije, pa neposredno sodelujejo pri 
določanju svojih delegatov v družbenopolitičnem zboru že s tem, ko sodelujejo 
v kandidacijskem postopku za izvolitev članov vodstev družbenopolitičnih orga- 
nizacij, še zlasti pa z določanjem liste kandidatov za delegate v družbenopoli- 
tičnem zboru in z neposrednim, splošnim glasovanjem o izvolitvi članov druž- 
benopolitičnega zbora občinske skupščine in z glasovanjem delegatov v družbe- 
nopolitičnem zboru občinske skupščine o izvolitvi delegatov v družbenopolitični 
zbor skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Določba drugega odstavka 163. člena, da »družbenopolitične organizacije 
v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva z dogovorom določijo listo kan- 
didatov za delegate v skupščine družbenopolitičnih skupnosti iz vrst svojih 
delegacij« ne pomeni, da v procesu določanja kandidatne liste sodelujejo le 
vodstva organizacij. Taka določba v ustavi zadostuje, zakon o volitvah delegacij 
in delegiranju delegacij v skupščine družbenopolitičnih skupnosti pa bo določil, 
da se določbe o kandidiranju in določanju liste kandidatov za delegate v druž- 
benopolitičnem zboru urejajo s pravilnikom, ki ga z dogovorom sprejmejo 
delegacije družbenopolitičnih organizacij na republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. Omenjeni pravilnik (oziroma osnutek pravilnika) 
določa, da o listi kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru razprav- 
ljajo in sodelujejo v procesu njenega sprejemanja ne samo vodstva družbeno- 
političnih organizacij, ampak tudi osnovne organizacije Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva, s čimer se uresničuje osnovna misel predloga za dopolnitev 
drugega odstavka 163. člena. 

V zvezi z določbo o »zaprti listi«, ki jo vsebuje delovni osnutek zakona 
o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti, je treba povedati, da glasovanje o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politični zbor ni najbolj bistvena faza v procesu oblikovanja tega zbora. Vsebin- 
sko najpomembnejša faza je prav gotovo kandidacijski postopek, ki zagotavlja 
najširšo udeležbo delovnih ljudi v okviru Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, kot je bilo že poudarjeno. Gre za to, da pomeni zaprta lista predlog 
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skupine, teama, ki je sposoben, zadolžen in odgovoren, da v skupščini uveljavlja 
politiko družbenopolitičnih organizacij v zadevali, ki so v pristojnosti družbeno- 
političnega zbora. Zato pomeni glasovanje za listo* glasovanje za politiko, 
ki jo bo tak »team« zastopal, in zaupnico kandidatom na tej listi in listi v celoti 
glede njihove sposobnosti ter politike v skupščini. 

Z neposrednim, glasovanjem delovnih ljudi in občanov v občini oziroma 
delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine o izvolitvi delegatov 
v občinski oziroma republiški družbenopolitični zbor pa je dana. delovnim lju- 
dem in občanom v občini oziroma delegatom družbenopolitičnega zbora občinske 
skupščine poleg tega tudi realna možnost za učinkovito demokratično kontrolo 
tudi samega kandidacijskega postopka. Po določbah zakona o volitvah delegacij 
imajo delovni ljudje in občani v občini oziroma delegati v družbenopolitičnem 
zboru občinske skupščine pravico glasovati za lisito v celoti aH proti listi v ce- 
loti, lahko pa tudi črtajo posamezne kandidate. Zaradi tega je lista sprejeta šele, 
če je za listo in za posamezne kandidate z liste glasovalo določeno število delov- 
nih ljudi in občanov oziroma delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske 
skupščine. 

Novost glede na osnutek predstavlja tudi določba tega razdelka, ki določa, 
da se v okviru družbenopohtične skupnosti oblikuje izvršni svet kot izvršilni 
organ skupščine, ki je odgovoren za stanje v družbenopolitični skupnosti in 
izvajanje politike ter izvrševanje predpisov skupščine. Na ta način je bila 
politično-izvršilna funkcija združena s politično-upravno (osnutek je določal 
dva izvršilna organa skupščine, in sicer politično-izvršilni svet in svet predstoj- 
nikov upravnih organov), kar je tudi v skladu s tistimi zahtevami iz javne 
razprave, ki so terjale poenostavitev in racionalizacijo skupščinskega sistema 
in ustanovitev enega samega izvršilnega organa, ki ga voli skupščina in ji je 
tudi odgovoren. Novost je tudi v tem, da se s to določbo z ustavo predpisuje 
občinam oblikovanje izvršnega sveta, s čimer se prispeva tudi v tem pogledu 
k enotnosti skupščinskega sistema v republiki (178. člen). 

V tem razdelku se med drugim urejajo še skupni temelji za položaj in delo- 
vanje upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti, pri čemer je novo to, 
da lahko upravni organi v skladu z zakonom predpisujejo sankcije, enotno 
pa se ureja tudi vprašanje ponovne izvolitve predsednika, članov izvršnega 
sveta in drugih funkcionarjev (179. do 182. člen). 

Glede na osnutek je sprememba tudi v tem, da ta razdelek ne govori več 
o splošnem zboru, kar je prav tako v skladu s številnimi mnenji iz javne raz- 
prave, ki so poudarjala nujnost poenostavitve skupščinskega sistema, še zlasti, 
kar se tiče občine. Nekatere določbe o skupščinskem sistemu v občini vsebuje 
tudi III. poglavje (občina), zlasti določbe o stalnem delovnem telesu za obrav- 
navanje vprašanj, ki se tičejo narodnosti (190. člen), in določbe o funkcijah 
sveta za ljudsko obrambo občine (192. člen). 

66 
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III. poglavje 

OBČINA 

(183. do 194. člen) 

Glede na položaj občine v družbenem sistemu in glede njenih funkcij pred- 
log v primerjavi z osnutkom in ustavo iz leta 1963 ne prinaša bistveno novih 
elementov. V teh določbah gre pretežno za prizadevanje po doslednejšem opre- 
deljevanju in uresničevanju sedanjega ustavnega koncepta komune kot samo- 
upravne družbene skupnosti in kot temeljne družbenopolitične skupnosti, v ka- 
teri se delovni ljudje in občani združujejo in organizirajo kot samoupravljalci 
pri delu in pri zadovoljevanju ter uresničevanju svojih skupnih potreb in inte- 
resov ter kot nosilci politične oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 
Dejansko pa bo ta, že prej zamišljeni koncept komune, šele sedaj, z drugačno 
določitvijo položaja in vloge temeljnih samoupravnih skupnosti, to je temeljnih 
organizacij združenega- dela, krajevnih skupnosti ter temeljnih samoupravnih 
interesnih skupnosti- oziroma njihovih enot in delegacij delavcev, ki delajo 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, mogoče v polni meri uresničiti. V tem smislu 
je tako v našem (183. člen) kot v zveznem predlogu posebej poudarjeno, da se 
občina razvija predvsem kot samoupravna skupnost ter da so v vseh centrih 
odločanja pri sprejemanju odločitev prevladujoči interesi delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi, nadalje, da se medsebojna razmerja v občini uskla- 
jujejo predvsem s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter da 
se ob neposrednem odločanju v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih dosledno vzpostavijo in razvijajo delegatska razmerja pri konstituiranju 
organov samoupravljanja in skupščine ter njenih organov v občini. 

V predlogu ustave je (184. člen) posebej opredeljen način in postopek 
ustanavljanja ter združevanja občin ali spreminjanja njihovega območja, pri 
čemer je posebno poudarjen pomen razprave v organizacijah Socialistične zveze 
delovnega ljudstva pred odločanjem delovnih ljudi in občanov o teh vprašanjih. 
V primerjavi z osnutkom in v skladu z javno razpravo je bilo treba prevzeti 
dosedanji koncept, namreč da se občina ustanovi oziroma združi z drugo občino 
ali spremeni njeno območje z zakonom. Pri tem se upošteva načelo samoupravne 
organiziranosti s tem, da se zakon lahko izda šele potem, ko se delovni ljudje 
in občani določenega območja o teh vprašanjih izjavijo v razpravah v organiza- 
cijah Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

V predlogu je dalje (185. člen) dokaj podrobno opredeljen način sprejemanja 
statuta in njegova vsebina, pri čemer je dan temeljni poudarek določanju samo- 
upravne organizacije v občini ter delovanju občinske skupščine in njenih orga- 
nov. Nove rešitve v primerjavi z osnutkom so odraz javne razprave in sprememb 
v določbah o skupščinskem sistemu. 

Širše in konkretneje ter v skladu z našimi potrebami so opredeljena tudi 
skupna vprašanja, ki jih morajo delovni ljudje in občani v občini reševati 
(186. člen), čeprav bodo ta morala biti v statutih občin še bolj konkretno dolo- 
čena. Za razliko od zveznega predloga je v našem posebej poudarjena tudi 
vloga družbenega plana občine in možnost za sprejemanje skupnih razvojnih 
programov širših območij (187. člen), medtem ko so splošna načela o družbenem 
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planiranju in vsebini planov obdelana že v I. poglavju o družbenoekonomski 
ureditvi (86. do 91. člen). 

Glede financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb v občini (188. člen) 
je v glavnem prevzeta in dopolnjena vsebina ustrezne določbe zveznega pred- 
loga, s tem da se posebej poudarja, da se sredstva za splošne družbene potrebe 
določajo s proračunom občine ter da statut občine določi način odločanja delov- 
nih ljudi v občini o obsegu splošnih družbenih potreb ter o načelih porabe 
sredstev za te namene, kar predpostavlja tudi ustrezen sistem kontrole nad 
gospodarjenjem s temi sredstvi. V statutih občin pa bo nedvomno treba kon- 
kretno opredeliti, za katere osnovne namene se ta sredstva uporabljajo, podobno 
kot je to predvideno glede republiških sredstev (319. člen), na primer za delo- 
vanje skupščine in njenih organov, za potrebe ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, za obrambo pred naravnimi nesrečami in podobno. 

Glede skupščinskega sistema v občini velja v glavnem vse, kar je povedano 
že v obrazložitvi razdelka o skupščinskem sistemu. Predlog ustave opredeljuje 
le nekatere specifičnosti, kar naj bi, poleg določb v razdelku o skupščinskem 
sistemu, zagotovilo enotno ureditev temeljnih vprašanj v vseh občinah. Podrob- 
nejše urejanje skupščinskega sistema prepušča ustava statutom občin. 

Glede oblikovanja občinske skupščine določa predlog, da jo sestavljajo 
zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor. 

Upoštevani so bili predlogi iz javne razprave in sta v to poglavje vključeni 
določbi o položaju in funkcijah sveta za ljudsko obrambo občine na področju 
splošnega ljudskega odpora med vojno (192. člen). 

Glede medobčinskega sodelovanja (193. člen) so v glavnem prevzeta in 
dopolnjena načela iz zveznega predloga, pri čemer je posebej upoštevana tudi 
specifična ureditev, ki je bila določena v XIX. amandmaju k ustavi SR Slove- 
nije iz 1971. leta. Predlog pri medobčinskem sodelovanju posebej poudarja 
načeli prostovoljnosti in solidarnosita. V skladu z Idosedanjimi izkušnjami 
in javno razpravo dopušča predlog sodelovanje v obliki skupnih organov, orga- 
nizacij in služb za opravljanje zadev skupnega pomena, v obliki medobčinskih 
organov samoupravljanja in v obliki drugih skupnosti. 

Možnost, ki jo določa zvezni predlog glede združevanja občin v mestu ali 
regiji v skupnost kot posebno družbenopolitično skupnost, je v predlogu (194. 
člen) konkretno uporabljena glede združevanja občin na območju mesta in na 
zaokroženem urbanem območju, ki ga bo kot takega določil zakon in kakršno 
predstavlja že danes na primer obalno območje občin Kopra, Izole in Pirana. 
Pri tem so nakazani tudi bistveni elementi samoupravne organizacije in ure- 
ditve take skupnosti, ki naj temelji na samoupravnem sporazumevanju delovnih 
ljudi in občanov ter sistemu delegacij. 

Glede vseh bistvenih elementov ustavne opredelitve komunalnega sistema, 
posebej pa še področja medobčinskega sodelovanja, je bilo v fazi delovnih 
priprav izvršeno ustavno usklajevanje med ustreznimi delovnimi telesi ustavnih 
komisij v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Poleg številnih predlogov iz javne razprave, ki so bih upoštevani pri izde- 
lavi posameznih določb predloga, so bili izraženi tudi nekateri taki, ki jih ni 
bilo mogoče sprejeti, ker so posledica nerazumevanja posameznih določb ali pa 
celotnega ustavnega koncepta. Tako je bila izražena pripomba, da so določbe, 
ki se nanašajo na občino, preobširne in pomenijo omejevanje njenih pravic 
do samoorganizacije. Ker je občina tudi temeljna družbenopolitična skupnost, 
je zaradi enotnosti družbenopolitičnega sistema v predlogu predlagana oprede- 
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litev povsem primerna, zlasti ob določbi drugega odstavka 186. člena, ki za 
razliko od ustave iz leta 1963 določa, da se skupna vprašanja, ki jih urejajo 
delovni ljudje in občani v občini, določijo le s statutom občine, v skladu z ustavo, 
ne pa tudi z zakonom. 

Prav tako ni bilo mogoče sprejeti pripomb, naj se statut občine sprejema 
z referendumom in naj statut občine določa število krajevnih skupnosti v občini 
ter način njihovega formiranja. Glede na določbo prvega odstavka 185. člena, 
ki določa, da statut občine sprejme občinska skupščina po razpravi v Socia- 
listični zvezi delovnega ljudstva, ni nobene potrebe, da bi se sprejemal z refe- 
rendumom, saj je razprava v Socialistični zvezi delovnega ljudstva dovolj 
demokratična oblika, v kateri bodo delovni ljudje in občani lahko izrazili vse 
svoje zahteve, želje in potrebe, ki ob sprejemanju v občinski skupščini pridejo 
lahko v celoti do izraza. Druga navedena pripomba pa je očitno nerazumevanje 
določbe prvega odstavka 139. člena, saj moramo prepustiti volji delovnih ljudi 
in občanov, kakšno krajevno skupnost hočejo imeti. 

IV. poglavje 

SVOBOŠČINE, PRAVICE IN DOL2NOSTI ČLOVEKA IN OBČANA 

(195. do 251. člen) 

1. Splošne določbe o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana 
(195. do 249. člen) 

Kot v osnutku se tudi v predlogu temeljni ustavni koncept človekovih 
svoboščin in pravic ne menja in je tako v načelnem delu, v katerem je poudar- 
jeno, da so svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana neločljiv del 
in izraz samoupravnih socialističnih odnosov, kakor tudi v normativnem delu 
dosledno ohranjena kontinuiteta razvoja naše ustavnosti tudi na tem področju. 
Izraženo je tako, da so v predlogu ohranjene svoboščine in pravice človeka, 
ki jih vsebuje ustava SR Slovenije, vključno s spremembami in dopolnitvami, 
seveda usklađene in dopolnjene v skladu z ostalimi rešitvami in določbami 
predloga; tem določbam pa so dodane še nove pravice in dolžnosti, ki jih terja 
razvoj naše socialistične samoupravne ureditve. V obravnavanem poglavju je 
v zvezi s tem posebej poudarjena odgovornost, vendar ne kot nekaj posebnega, 
ločenega od pravic in dolžnosti, temveč kot njihov sestavni del. Tako je v zvezi 
s pravico do samoupravljanja izrecno opredeljena odgovornost vsakogar za 
samoupravne odločitve in za njihovo izvajanje. 

Zaradi izredne pomembnosti tega poglavja za naš samoupravni sistem in 
zato, da bi zagotovili enak temeljni družbenopolitični in osebni položaj delov- 
nega človeka v vsej Jugoslaviji, so temeljne določbe tega poglavja enake v na- 
šem predlogu kakor tudi v predlogu ustave SFRJ. 

Po strukturi je to poglavje razdeljeno na dva dela, in sicer na: 1. splošne 
določbe o svoboščinah, pravicah In dolžnostih človeka in občana; ter 2. določbe 
o posebnih pravicah italijanske oziroma madžarske narodnosti in njunih pri- 
padnikov. 
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V posameznih določbah tega poglavja so naslednje spremembe, oziroma 
dopolnitve v primerjavi z osnutkom: 

V določbah o pravici do enakopravnosti (197. člen) ni sprememb, kljub 
predlogu za dopolnitev prvega odstavka. Ni bil namreč sprejet predlog iz javne 
razprave, naj bi med posamezne, vendar ne taksativno navedene primere, v kate- 
rih ni mogoče razlikovanje o pravicah in dolžnostih, uvrstili še besedo »prepri- 
čanje« oziroma »svetovnonazorsko prepričanje«. Določbi prvega in drugega 
odstavka tega člena sta namreč klasični ustavni določbi in ju je treba razlagati 
skupno. V prvem odstavku so navedene nekatere najbolj znane in objektivno 
ugotovljive oziroma vidne razlike med ljudmi, zaradi katerih niso dopustne 
razlike v pravicah in dolžnostih, v drugem odstavku pa je poudarjena enakost 
pred zakonom vseh, brez razlik in je kot taka samo logično in dosledno nadalje- 
vanje določbe prvega odstavka. Kolikor se naj predlagana dopolnitev veže na 
veroizpoved, dopolnitev tudi ne prinaša ničesar novega v sedanje besedilo, 
saj že sedanja ustava in predlog nove ustave prepovedujeta razlikovanje v pra- 
vicah in dolžnostih, ki je kakorkoli povezano z veroizpovedjo. Zastavlja se tudi 
vprašanje motivov predlagane dopolnitve, saj naš pravni sistem ni dajal in ne 
daje povoda zanjo. Ob dejstvu, da je zagotovljena svoboda misli, in opredelitve, 
da je vsakomur ob enakih pogojih dostopno vsako delovno1 mesto in vsaka funk- 
cija v družbi in da je zajamčena svoboda govora in javnega nastopanja, je bilo 
sprejeto stališče, da dosedanja določba zadošča in ustreza. 

V določbah o volilni pravici (198. člen) se s spremembami zagotavlja širša 
možnost odločanja tudi tistim delovnim ljudem, ki še niso stari 18 let, pa zdru- 
žujejo delo, sredstva in interese z drugimi delovnimi ljudmi, s tem, da se raz- 
širja njihova volilna pravica tudi na pasivno volilno pravico pri volitvah v dele- 
gacije; vendar pa delovni človek, ki še ni star 18 let, ne more biti delegat v skup- 
ščini, saj je za opravljanje delegatske funkcije v skupščini potrebna večja 
izkušenost in zrelost. 

V določbah, ki se nanašajo na pravico do dela (201. člen), so bili sprejeti 
predlogi, dani v javni razpravi, da se v besedilu tega člena opredeli tudi določba, 
nanašajoča se na prenehanje dela proti delavčevi volji, ker bi z izpustitvijo te, 
že v sedanji ustavi opredeljene določbe, lahko prišlo do napačnih tolmačenj 
besedila tega člena. Redakcijsko je spremenjena tudi določba, ki govori o pra- 
vici začasno brezposelnih, ker izraz sedanje ustave o pravici do »oskrbnine« 
ne ustreza več. Ker so te določbe klasična, že uveljavljena ustavna zagotovila, 
niso bih sprejeti drugi predlogi za spremembo tega člena, z izjemo določbe, 
ki poudarja dolžnost vseh dejavnikov, da ustvarjajo ugodne pogoje za uresniče- 
vanje pravice do dela. 

Določbe o svobodi dela (202. člen) niso spremenjene; ni bil namreč sprejet 
predlog iz javne razprave, naj bi v ustavi črtah določbo o prepovedi prisilnega 
dela. Črtanje te določbe bi namreč lahko povzročilo napačne interpretacije; 
razlogi, s katerimi se je utemeljeval predlog o črtanju te določbe, pa niso ute- 
meljeni, ker se med prisilno delo ne šteje delo, ki se normalno zahteva od tistih, 
ki prestajajo zaporno kazen na podlagi sodne odločbe, dalje tudi ne vojaška 
obveznost, prav tako tudi ne dejavnost v primeru solidarnostne pomoči zaradi 
višje sile ali nesreče, ki ogroža življenje ali blagostanje skupnosti, ter tudi ne 
izpolnjevanje normalnih dolžnosti občana. Tako namreč tolmači določbo o pre- 
povedi prisilnega dela tudi mednarodni pakt o državljanskih in političnih pra- 
vicah. 
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V določbah, ki se nanašajo na pravico do omejenega delovnega časa (204. 
člen), je na podlagi predlogov iz javne razprave in v skladu s potrebami nekoliko 
širše opredeljena možnost, da se za omejeno dobo poveča delovni čas prek 
42 ur v tednu, če to zahtevajo narava dela ali izjemne okoliščine. 

V določbah, ki se nanašata na pravico do socialnega zavarovanja delovnih 
ljudi (205. člen), je jasneje izražena ta pravica delovnega človeka, kakor tudi 
bolj natančno opredeljene posamezne pravice, ki iz tega zavarovanja izvirajo. 
Določba je dopolnjena tudi z besedilom, ki opredeljuje vir sredstev za uresni- 
čevanje pravic iz socialnega zavarovanja. Določba iz drugega odstavka je dopol- 
njena v skladu z zveznim predlogom glede tistih delovnih ljudi in občanov, ki 
še niso zajeti z obveznim socialnim zavarovanjem. V javni razpravi je bilo mno- 
go pripomb zoper izraz »socialno zavarovanje«, ki pa v tem besedilu ne moti, 
saj so razvidna posamezna področja in primeri tega zavarovanja, izraz sam pa je 
ohranjen kot ustavna kategorija, ker zajema vse oblike zavarovanja s splošno, 
vsem najbolj znano in razumljivo opredelitvijo. Tega izraza tudi ni mogoče 
zamenjati z izrazom »socialna varnost«, ker ta pomeni določeno stanje, ki je 
posledica socialnega zavarovanja in drugih družbenih ukrepov. Prav tako ni 
bila sprejeta pripomba, naj se besedilo tega člena dopolni z določbo, ki na 
podlagi minulega dela zagotavlja ohranitev denarnih prejemkov iz socialnega 
zavarovanja v skladu s standardom zaposlenih v združenem delu. Taka določba 
namreč ustavno normativno ni ustrezna, ker je potrebna dopolnilna oziroma 
podrobnejša opredelitev na samoupravni osnovi v skladu z zakonom, na podlagi 
splošnih ustavnih določb in načel, nanašajočih se na področje socialnega zava- 
rovanja oziroma na pravice iz minulega dela, da ne bi bila tolmačena bodisi 
kot zgolj deklarativno bodisi kot povsem absolutno ustavno zagotovilo, ne glede 
na možnosti in konkretne razmere. Prav tako niso mogli biti sprejeti predlogi, 
ki zahtevajo podrobnejšo opredelitev pravic zavarovancev, predvsem upoko- 
jencev. 

V to poglavje je, enako kot v zveznem predlogu, uvrščena tudi stanovanj- 
ska pravica, da se tako poudari njen pomen za delovnega človeka in za njegovo 
socialno varnost (206. člen). 

V določbah, ki se nanašajo na pravico do izobraževanja (207. člen), je na 
podlagi predlogov iz javne razprave dopolnjen tretji odstavek, s čimer je zajam- 
čena brezplačnost izobraževanja in usposabljanja razvojno motenih otrok v ce- 
loti, torej tudi v posebnih pogojih, potrebnih za ta namen. V javni razpravi 
je bilo tudi mnogo pripomb, naj se opredeli brezplačnost osnovnega šolanja 
oziroma izobraževanja glede vseh, ki se šolajo oziroma izobražujejo. Ti predlogi 
so upoštevani tako, da je opredeljeno načelo vzajemnosti in solidarnosti delov- 
nih ljudi tudi glede zagotavljanja sredstev za izobraževanje; ta določba torej 
nakazuje proces, v katerem naj se s samoupravnimi odločitvami .delovnih ljudi 
v samoupravnih interesnih skupnostih, v skladu z akti družbenopolitičnih skup- 
nosti, uvaja brezplačnost v naše šolanje in izobraževanje postopoma, v skladu 
z možnostmi in stopnjo družbenega razvoja. V skladu s tem načelom je bilo 
besedilo zadnjega odstavka dopolnjeno tudi z besedilom, ki izrecno omenja 
uvajanje obvezne predšolske vzgoje kot elementa, ki naj pripomore k ustvar- 
janju enakih možnosti za izobraževanje vseh otrok. 

Pravica do obveščenosti (209. člen) je dopolnjena, s čimer se zagotavljajo 
večje možnosti za popolnejšo in odgovornejšo udeležbo delovnih ljudi v druž- 
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benem in javnem življenju. V besedilu našega in zveznega predloga je ostal, 
kljub pripombi v javni razpravi, izraz »pravica do popravka«, ker je to ustaljen 
in mednarodno priznan izraz, ki ga ne bi bilo treba izrecno širiti še na pravico 
odgovora, kolikor ta presega pojem popravka, saj bi se to lahko tolmačilo kot 
zagotovitev ustavne pravice do polemike v sredstvih javnega obveščanja. Prav 
tako ni bil sprejet predlog iz javne razprave, naj se med sredstvi javnega obve- 
ščanja izrecno navedejo tudi knjige, ker ne gre samo za njihovo informativno 
vlogo; kolikor gre za ta del njihove funkcije, so zajete v besedilu tega člena 
kot sredstvo obveščanja, v drugih določbah pa kot umetniška oziroma druga 
stvaritev. 

V določbah, ki se nanašajo na svobodo znanstvenoraziskovalnega in umet- 
niškega ustvarjanja (211. člen), je dvoje sprememb, s katerima se zagotavlja 
uveljavitev družbenega interesa do uporabe novih znanstvenih in tehničnih 
dosežkov, načeloma pa tudi pravice organizacij, v katerih je tak dosežek nastal, 
do tega dosežka; te pravice naj podrobneje opredeli zakon. Ni bil sprejet 
predlog iz javne razprave, naj se določbe tega člena, ki s splošno formulacijo 
naštevajo ustvarjalne dosežke, dopolnijo z izrecno določbo o tehničnih izpopol- 
nitvah, ker so te že zajete v dosedanji formulaciji tega člena. 

Predlogi iz javne razprave, naj v tem poglavju opredelimo tudi pravice 
pripadnikov etničnih skupin, so upoštevani v 212. in 214. členu tako, da jim je 
zagotovljena svoboda izražanja pripadnosti k etnični skupini oziroma pravice, 
da se v tem pogledu ne opredeljujejo, prav tako pa pravica do gojitve in izra- 
žanja lastne kulture ter do uporabe jezika in pisave, enako kot se v tem okviru 
opredeljujejo pravice pripadnikov narodov in narodnosti. 

Določbe, ki se nanašajo na nedotakljivost človekovega življenja in svobode 
(215., 217. in 218. člen), so izpopolnjene tako, da so v teh določbah upoštevane 
pripombe iz javne razprave, pri čemer pa ne gre za pomembnejše novosti, 
temveč predvsem za natančnejšo opredelitev ustavnih zagotovil na tem pod- 
ročju. 

Z novo, dopolnjeno opredelitvijo določbe o spoštovanju človekove osebnosti 
in njegovega dostojanstva med sodnimi in drugimi postopki (219. člen) so bile 
upoštevane pripombe iz javne razprave k tej določbi, s katerimi se je skušalo 
zagotoviti večjo točnost ustavnega besedila; ta pravica pa je v pomembnem 
obsegu razširjena, in sicer tudi na primere omejitve človekove prostosti in ne le 
na odvzem prostosti. 

Določbe, nanašajoče se na kazenske postopke (221. in 222. člen), so dopol- 
njene s širšo opredelitvijo pravice do povračila škode in rehabilitacije neopra- 
vičeno obsojenih in tistih, ki jim je bila neopravičeno odvzeta prostost, s čimer 
so bile upoštevane pripombe iz javne razprave v tej smeri. Pripomba iz javne 
razprave, naj bodo na tem mestu opredeljene vse vrste dejanj, ki so kazniva 
(prekrški, gospodarski prestopki in kazniva dejanja), ni bila upoštevana, ker 
je prevladalo mnenje, da ni potrebno navajati njihovih posameznih vrst, da bi 
se s tem ne omejevale različne možnosti zakonske ureditve teh vprašanj. 

Določba o svobodi gibanja in nastanitve ni vsebinsko spremenjena (224. 
člen). Pripomba iz javne razprave, naj se kot razlog omejitve svobode gibanja 
in nastanitve navede tudi izvrševanje kazenskih sankcij, ni mogla biti sprejeta, 
ker je pri obsojencih s pravnomočno sodbo ta svoboda že omejena v primerih 
in na način, kot to določajo druge določbe tega poglavja. 
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Prav tako tudi ni bila sprejeta pripomba iz javne razprave, naj se spremeni 
določba, ki se nanaša na neprekršljivost tajnosti pisem in drugih občil, ker ob- 
stoječe besedilo (226. člen) z dovolj široko formulacijo zajema vse potrebne 
izjeme od tega načela. 

Določbe o svobodi veroizpovedi in o svobodnem delovanju verskih skup- 
nosti v verskih zadevah (229. člen) so ostale nespremenjene, kljub predlogom 
iz javne razprave, naj se obširneje dopolnijo. Določbe tega člena namreč izra- 
žajo stalnost razmerja med socialistično samoupravno družbo ter vero in ver- 
skimi skupnostmi in so ostale vsebinsko nespremenjene od prvih ustavnih 
aktov nove Jugoslavije dalje. Zaradi tega bi tudi manjše spremembe tega bese- 
dila lahko povzročile pomembne pravne, predvsem pa politične posledice. Pred- 
logi iz javne razprave k določbam tega člena v glavnem interpretirajo sedanje 
določbe, vendar ne vedno v smeri, ki jo začrtuje ustavna določba o ločitvi 
cerkve od države in o zasebnosti vere iz veroizpovedi; slednji tudi zaradi teh 
razlogov niso mogli biti sprejeti. Predlogi, naj se vnesejo v določbe tega člena 
določbe 18. člena mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 
niso bili sprejeti, saj gre le za interpretativne določbe sedanjih ustavnih določb, 
ki popolnoma nedvoumno opredeljujejo svobodo posameznika glede izpove- 
dovanja vere in svobodo verskih skupnosti pri opravljanju verskih zadev in 
verskih obredov. Sprejeto je bilo tudi mnenje, naj bi ostala določba sedanjega 
zadnjega odstavka obravnavanega člena nespremenjena, kljub drugačnim pred- 
logom, ker je v določenih primerih lahko v splošnem interesu, da nudi družba 
materialno pomoč verskim skupnostim za določen namen; v primeru črtanja 
te določbe pa bi lahko prišlo tudi do razlag, da taka družbena pomoč ni dovo- 
ljena. Tako so ostale te določbe v primerjavi s sedanjo ustavo, nespremenjene; 
le v določbi, ki opredeljuje pravico verskih skupnosti, da smejo ustanavljati 
verske šole za vzgojo duhovnikov, je ostala že v osnutku dodana beseda »samo«; 
s tem se ne spreminja vsebina te določbe, temveč le izključuje napačna inter- 
pretacija ustave na področju odnosa verskih skupnosti do ustanavljanja vzgojno- 
izobraževalnih organizacij. Takšno, le redakcijsko spremenjeno besedilo, pa ne 
ovira verskega pouka otrok in pripravljanja laikov za določena verska opravila, 
kar naj opredeli zakonodaja, seveda pa v dosedanjih okvirih, izven šole kot 
institucije. 

Pravica vsakogar do udeležbe v kulturnem življenju (230. člen) je ostala 
vsebinsko nespremenjena kljub drugačnim predlogom iz javne razprave, saj je 
sedanje besedilo širše od gole zagotovitve splošne dostopnosti kulture, ker opre- 
deljuje pravico vsakogar do aktivne udeležbe v kulturnem življenju. 

Pravice in dolžnosti v zvezi z zdravjem (231. člen) so ostale vsebinsko ne- 
spremenjene kljub nekaterim pripombam iz javne razprave. Opredelitev dolž- 
nosti vsakogar, da skrbi za lastno zdravje, ima med možnimi posledicami, 
ki jih bo po potrebi opredelil zakon, tudi to posledico, da je povsem jasno, da se 
lahko predpiše obveznost zdravljenja tudi proti volji posameznika, če je za to 
dan splošni interes (alkoholizem, mamila). Prav tako je kliub drugačnim pred- 
logom iz javne razprave ostala nespremenjena tudi določba, ki zagotavlja 
prosto izbiro zdravnika in zdravstvene organizacije, in sicer zaradi popolnejše 
uveljavitve te doslej le z zakonom določene pravice. Narekujejo pa jo tudi 
nove določbe predloga, nanašajoče se na človekovo zdravje. Ker gre za izrecno 
normativno vsebino te določbe, je uvrščena, v normativni del in ne v temeljna 
načela. Širše pa je v ustavi ni mogoče opredeliti, ker bi bilo potrebno ob širših 
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opredelitvah opredeliti tudi nekatera druga, s tem povezana razmerja in poseb- 
nosti, kar pa ne sodi v ustavno besedilo. 

Določbe o posebnem družbenem varstvu (232. člen) se niso spremenile. 
Dopolnitev določbe o posebnem varstvu mladoletnikov ni potrebna, saj so v tej 
določbi zajeti tudi primeri pomanjkljive skrbi staršev za otroke. V zvezi s to 
določbo so bili izraženi predlogi iz javne razprave, naj se tu opredeli ustavni 
položaj mater gospodinj. Sprejeto je bilo mnenje, da to ni potrebno, ker bese- 
dilo predloga opredeljuje nekatere pravice mater gospodinj kot delovnih ljudi 
(pravica do družbenega varstva, pravica do socialne varnosti med nosečnostjo 
in porodom itd.). Na tej podlagi lahko zakonodajalec, predvsem pa delovni 
ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih, opredeljujejo nove pravice ter 
obstoječe širijo v skladu s svojimi interesi, možnostmi in potrebami. 

Pravica do načrtovanja družine (233. člen) je le redakcijsko spremenjena 
z lapidarnejšo formulacijo v skladu z besedilom zveznega predloga, s čimer se 
poudarja, da gre za splošno človekovo pravico, ki se lahko omeji le iz zdrav- 
stvenih razlogov. V tretjem odstavku je opredeljena obveznost družbene skup- 
nosti, da v skladu z zakonom zagotavlja nekatere pogoje za uresničevanje te 
pravice, in sicer potrebno izobrazbo ter ustrezno' socialno varstvo in zdravstveno' 
pomoč. 

V določbah, ki obravnavajo družinska razmerja (235. člen), je dvoje spre- 
memb na podlagi predlogov javne razprave, in sicer predloga, naj se ustavno 
opredeli skrb otrok za starše, ki potrebujejo pomoč, ter predloga, naj se otroci, 
rojeni izven zakonske zveze, v celoti izenačijo z otroki, ki so rojeni v zakonski 
zvezi. Po besedilu predloga skrb otrok za starše ni omejena samo na materialno 
pomoč; obseg in smer te skrbi bo moral podrobneje opredeliti zakon. Ni pa bil 
sprejet predlog, naj se ob tem opredeli načelo, da ljudje oblikujejo svoje zakon- 
ske in družinske odnose svobodno kot enakopravne osebnosti, in sicer z uteme- 
ljitvijo, da gre za preveč deklarativno določbo, ki pa tudi vsebinsko v celoti 
ne ustreza, kolikor se namreč nanaša na vse odnose otrok do staršev. Prav 
tako ni bil sprejet predlog, naj bi v ustavi opredelili pravico staršev do verske 
in moralne izobrazbe svojih otrok, ker gre za področje zasebnega družinskega 
življenja, v katero družba oziroma država ne posegata. Ker pa je družba zain- 
teresirana za uspešen razvoj otrok, ustava obvezuje starše in opredeljuje nji- 
hovo pravico in dolžnost, da skrbijo za njihov vsestranski razvoj. Na podlagi 
teh mnenj in stališč je bilo tudi sprejeto stališče, da ustreza sedanja formulacija 
pravic in dolžnosti staršev, ki je opredeljena širše kot v zveznem predlogu. 
Prav tako ni bil sprejet predlog, naj bi na tem mestu na splošno opredelili 
pravice otrok, ker je taka določba preveč deklarativna in je zato bolje posa- 
mezne pravice otrok natančneje opredeliti v posameznih primerih in odnosih 
(izobraževanja, socialno varstvo, pravice razvojno motenih otrok, invalidske 
pravice itd.). 

V določbah, ki se nanašajo na pravice invalidnih otrok, drugih invalidnih 
oseb in manj zmožnih občanov (236. do 238. člen), je bilo s spremenjeno formu- 
lacijo sprejeto dvoje predlogov iz javne razprave: invalidnim otrokom m težje 
prizadetim občanom se zagotavlja pravica do usposobitve za življenje in delo, 
občanom, ki niso zmožni za delo, pa zagotavlja pomoč, ki jim daje socialno 
varnost. Spremenjena je tudi struktura besedila prvega od členov, ki se nana- 
šajo na invalidsko varstvo, pri čemer se je izhajalo iz zamisli, naj se prizadetim 
občanom kot primarno zagotavlja usposobitev za življenje in delo in šele v pri- 
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meru, če ta usposobitev ni mogoča ali ni uspela, naj se jim zagotavlja družbena 
pomoč. Zato so bili sprejeti predlogi iz javne razprave, ki predlagajo besedila, 
ki bi se lahko tolmačila v nasprotnem smislu. V skladu s številnimi predlogi 
iz javne razprave se v našem in zveznem predlogu zagotavlja socialna varnost 
in posebne pravice borcem, vojaškim invalidom in članom družin padlih borcev. 
podrobneje bo mogoče opredeliti pravice le z zakonom. Med osebami, ki uživajo 
posebno družbeno varstvo, pa so z dopolnitvijo našteti tudi slovenski vojni 
dobrovoljci, to so tisti prostovoljci, ki so se v balkanskih vojnah in v prvi 
svetovni vojni borili na strani Srbije in Crne gore ter njunih zaveznikov: s to 
dopolnitvijo je bil sprejet predlog, dan v javni razpravi. 

2. Posebne pravice italijanske oziroma madžarske narodnosti in njunih 
pripadnikov (250. in 251. člen) 

Med določbami, ki se nanašajo na posebne pravice italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadnikov (250. in 251. člen), v prvem členu tega razdelka 
ni vsebinskih pripomb. Nista bila sprejeta predloga iz javne razprave za spre- 
membo tega člena, in sicer predlog, naj bi med temi določbami opredelili tudi 
enakopravnost zastav in drugih simbolov narodnosti s slovenskimi nacionalnimi 
simboli, ker gre za materijo, ki jo je treba podrobneje urediti v statutih občin, 
po potrebi pa tudi z zakonom, ter tudi ne predlog, naj bi trdneje vezali zakono- 
dajalca glede urejanja dvojezične vzgoje in izobraževanja oziroma učenja slo- 
venskega jezika v šolah narodnosti in obratno, ker je bolje, da se zakono- 
dajalcu pušča širše možnosti za ureditev, ki je v skladu z interesi vseh delovnih 
ljudi narodnostno mešanega območja, na podlagi zagotovil in varstva, ki jih 
ustava daje narodnostim. 

Določba 243. člena osnutka pa je spremenjena, ker so določbe o samouprav- 
nih skupnostih narodnosti povzročile v javnosti napačne interpretacije, češ da 
gre za nekakšno splošno politično predstavništvo narodnosti. Zato in na pod- 
lagi izmenjave mnenj med republikami in avtonomnima pokrajinama so bile 
določbe spremenjene tako, da je opredeljeno, da se pripadniki narodnosti v 
občinah zaradi tistih interesov, ki jih ni mogoče uresničiti skupaj z drugimi 
delovnimi ljudmi večinskega naroda, povezujejo v svoje samoupravne interesne 
skupnosti za prosveto in kulturo, katerih dejavnost je točno opredeljena in se 
nanaša zgolj na posebne interese narodnosti v zvezi z njihovim obstojem in 
razvojem. Druge interese oziroma dejavnosti, ki jih je navajal osnutek, pripad- 
niki narodnosti opravljajo skupno z drugimi delovnimi ljudmi, ker ne gre za 
posebne interese, ki bi bili specifično samo za pripadnike teh narodnosti. Da bi 
se te samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo uspešno vklju- 
čevale v procese samoupravnega odločanja, usklajevanja interesov in razreše- 
vanja problematike narodnostno mešanega območja in prevzemale za to tudi 
neposredno vso potrebno odgovornost, odločajo te skupnosti v zadevah, ki jih 
naj navedejo statuti občin in samoupravni splošni akti samoupravnih interesnih 
skupnosti, enakopravno s pristojnimi zbori občinskih skupščin oziroma s samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi. Pri tem ni potrebno v ustavi podrobneje 
opredeliti nazivov samoupravnih interesnih skupnosti, ki jih ustanavljajo pri- 
padniki narodnosti, ker je to stvar teh ustanoviteljev. 

Določba 244. člena osnutka je uvrščena med določbe poglavja o skupščini 
Socialistične republike Slovenije (370. člen). 
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V. poglavje 

USTAVNOST IN ZAKONITOST 

(252. do 271. člen) 

Določbe tega poglavja (252. do 271. člen) zagotavljajo spoštovanje temeljnih 
načel ustavnosti in zakonitosti in se vsebinsko ne razlikujejo od tistih, opre- 
deljenih v ustavi SR Slovenije iz leta 1963. Vsebina načel o ustavnosti in zako- 
nitosti- izhaja neposredno iz družbenoekonomske in družbenopolitične ureditve, 
kot jo opredeljujeta predloga zvezne in republiške ustave. Prav zaradi tega 
se določbe o ustavnosti in zakonitosti našega predloga v teh temeljnih ciljih 
v ničemer ne razlikujejo od ustreznih določb zveznega predloga. Ene kot druge 
zagotavljajo uresničevanje z ustavo in zakonom določenih družbenoekonomskih 
in družbenopolitičnih odnosov, svoboščin in pravic človeka in občana, pravic 
samoupravljanja, družbene lastnine, samoupravnih in drugih pravic organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 
političnih skupnosti (252. člen). 

Tudi predlog, kot sedanja ustava SR Slovenije, nalaga skrb za ustavnost 
in zakonitost vsem tistim organizacijam in organom, pa tudi posameznikom, 
ki opravljajo javne ali druge družbene funkcije (253/1. člen), medtem ko je 
ustavnemu sodišču Socialistične republike Slovenije poverjeno tudi zagotavlja- 
nje zakonitosti v skladu z ustavo. Iz take določbe (253/11. člen) tedaj izhaja, da 
je sicer tudi ustavno sodišče dolžno skrbeti za ustavnost in zakonitost s tem, da 
kot nosilec varstva ustavnosti zagotavlja tudi zakonitost v skladu z ustavo. 
S tem v zvezi je treba opozoriti, da je prišlo v javni razpravi o osnutku do 
izraza mnenje, po katerem naj bi med organe, ki so dolžni skrbeti za ustavnost 
in zakonitost, to se pravi v prvi O'čLstavek 253. člena predloga, izrecno uvrstili 
tudi javna tožilstva. Predlagatelj javnih tožilstev na tem mestu ni uvrstil 
predvsem zaradi tega, ker gre pri javnem tožilstvu za organ, ki ukrepa, kot 
določa zakon, za varstvo interesov družbene skupnosti ter vlaga pravna sredstva 
za varstvo ustavnosti in zakonitosti, kolikor pa je dolžan skrbeti za ustavnost 
in zakonitost, pa je kot državni organ zajet v tem pojmu. 

V okviru tega sklopa vprašanj je treba posebej opozoriti na določbo (253/III. 
člen), ki daje delovnim ljudem in občanom kot njihovo neposredno ustavno 
pravico in dolžnost, da dajejo pobude za varstvo ustavnosti in zakonitosti. Ta 
določba temelji na vlogi in položaju, ki ga ima delovni človek in občan v socia- 
listični samoupravni družbi, v kateri ne more biti zgolj opazovalec družbenih 
dogajanja, temveč mora aktivno in tvorno sodelovati na vseh ravneh pri obli- 
kovanju in utrjevanju samoupravnega sistema. To pomeni, da mora v okviru 
svojih možnosti tudi aktivno prispevati k doseganju tega, da bodo načela ustav- 
nosti in zakonitosti spoštovana. V tem okviru pa ni mogoče ugoditi nekaterim 
stališčem v javni razpravi o osnutku, po katerih naj bi to pravico in dolžnost 
razširili na pravico do začetka postopka. Sprejeto je bilo mnenje, da gre pra- 
vica neposredno začeti postopek za varstvo ustavnosti in zakonitosti le organom 
in organizacijam, ki so v ustavi posebej našteti. 

Naslednja skupina vprašanj zadeva medsebojna razmerja med ustavo, 
zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti republiških in občinskih organov 
(254. do 256. člen). Bistvenih sprememb glede na ustavo SR Slovenije iz leta 
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1963 v teh razmerjih ni. V celoti je prevzeto načelo, da morajo biti republiški 
zakoni v skladu z ustavo, vsi drugi predpisi, republiški in občinski ter splošni 
akti republiških in občinskih organov, pa tudi z zakonom. Skladno s tem zahteva 
celovitost pravnega sistema tudi določbo, da .morajo biti predpisi republiških 
upravnih organov usklađeni tudi s predpisi republiškega izvršnega sveta (254. 
člen). 

Ob tem je treba opozoriti na pomembne spremembe, ki izhajajo iz predloga 
ustave SFRJ in ki neposredno zadevajo ustrezne določbe v republiškem pred- 
logu. Zvezni predlog namreč zahteva, da morajo biti v skladu z zveznim zako- 
nom le predpisi in splošni akti zveznih organov, medtem ko je za republiške 
in občinske predpise in splošne akte ter samoupravne splošne akte določeno, 
da ne smejo biti v nasprotju z zveznim zakonom. S tem je uveljavljena spre- 
menjena vsebina razmerij med zveznim in repubhškim zakonom, kar ustreza 
temeljnemu načelu, da se funkcije, pravice in dolžnosti republik in občin, kot 
tudi položaj, pravice in dolžnosti samoupravnih organizacij in skupnosti dolo- 
čajo tako z ustavo SFRJ kot z republiško ustavo in statutom občine. 

Povsem nove .so tiste določbe v predlogu (256. člen), ki urejajo razmerja 
med družbenim dogovorom, samoupravnim sporazumom, statutom in drugimi 
samoupravnimi splošnimi akti na eni strani in ustavo in zakonom na drugi 
strani. Pri tem je treba opozoriti, da so skladno z določbo 440. člena mišljeni 
s samoupravnimi splošnimi akti (256/1. člen) družbeni dogovori in samoupravni 
sporazumi, s katerimi se urejajo splošni samoupravni odnosi in drugi splošni 
akti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. 

Družbeni dogovor in samoupravni sporazum sta sicer kot ustavnopravna 
instituta že opredeljena v ustavnih amandmajih od XXV do LIH k ustavi SR 
Slovenije, vendar prinaša predlog več novih podrobnejših določb. V vsakdanjem 
življenju dobivata ta dva instituta vse večjo veljavo in širšo uporabo. Prek 
teh institutov in od njih prek drugih samoupravnih splošnih aktov delovni 
ljudje na podlagi medsebojnega sporazumevanja rešujejo vse več vprašanj, 
ki jih je doslej urejala država s svojimi normativnimi predpisi. Pri opredelitvi 
navedenih institutov izhaja predlog iz načela, da morajo biti tako družbeni 
dogovori kot tudi statuti, drugi samoupravni splošni akti in samoupravni spora- 
zumi v skladu z ustavo in zakonom, slednji pa tudi z družbenim dogovorom, 
h kateremu je organizacija pristopila. 

Določbe predloga, ki se nanašajo na uveljavitev predpisov in splošnih 
aktov in na njihov učinek (257. do 262. člen), so vsebinsko prevzete iz sedanje 
ustave SR Slovenije iz leta 1963. Nova je določba, da se samoupravni splošni 
akti ne smejo uporabljati, dokler niso ustrezno objavljeni (258. člen), s čimer 
je zagotovljeno, da se morajo z njimi seznaniti vsi, ki so za to zainteresirani. 
V javni razpravi o osnutku je bilo izraženo mnenje, da bi kazalo v ustavi dolo- 
čiti, da je treba samoupravne splošne akte objavljati tako kot občinske splošne 
akte, vendar predlagatelj meni, da sedanje besedilo prvega odstavka 258. člena 
tudi tej zahtevi ustreza. V predlogu pa je določeno (258/11. člen), da se tisti 
samoupravni splošni akti, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane, 
objavijo v uradnih glasilih družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede roka, ki mora poteči od objave predpisa oziroma splošnega akta 
organa družbenopolitične skupnosti pa do njegove uveljavitve, je bilo v javni 
razpravi izraženo več mnenj, naj bi se le-ta podaljšal s sedanjih 8 dni na 15 dni, 
češ da bi bila tako bolj zagotovljena seznanjenost zainteresiranih z vsebino 
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objavljenega akta. Predlog kljub temu predvideva najkrajši rok 8 dni, v pred- 
pisu ali splošnem, aktu samem pa je, pač glede na vsebino že tako lahko dolo- 
čeno, da se ta rok podaljša (259. člen). 

Kar zadeva retroaktivni učinek posameznih zakonskih določb (261/11. člen), 
je predlog v toliko spremenjen, da imajo posamezne zakonske določbe lahko 
učinek za nazaj samo, če je tako z zakonom določeno' in če tako zahteva splošni 
interes. Dopolnitev glede na osnutek je posledica predlogov iz javne razprave, 
pri čemer pa ni bilo sprejeto stališče, da bi bilo treba posebej navajati posebno 
utemeljene razloge in v skupščinski razpravi ugotovljen splošni interes. 

Vsebinsko nova je določba, ki nalaga organu, da začne pred ustavnim 
sodiščem postopek za oceno zakonitosti splošnega akta ali samoupravnega sploš- 
nega akta, za katerega meni, da ni v skladu z zakonom oziroma da je v nasprotju 
z zveznim zakonom (člen 263). 

Nova je določba člena 264, po kateri ima skupščina družbenopolitične skup- 
nosti pravico odpravljati in razveljavljati predpise in splošne akte svojega izvrš- 
nega sveta, če so ti akti v nasprotju z ustavo ali zakonom. Enako pravico ima 
tudi izvršni svet družbenopolitične skupnosti glede predpisov in splošnih aktov 
upravnih organov te družbenopolitične skupnosti. Gre za spremembo glede 
na osnutek, ki je v prvih dveh odstavkih 258. člena urejal pravico skupščine 
družbenopolitične skupnosti do zadržanja izvršitve predpisa ah splošnega akta 
svojega izvršnega sveta in pravico izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, 
da lahko zadrži izvršitev predpisa republiškega upravnega organa, če bi menil, 
da je v nasprotju z ustavo ali zakonom. Glede na pravice skupščine družbeno- 
politične skupnosti, kot so opredeljene v tistem razdelku predloga, ki govori 
o skupščinskem sistemu, pa se je pokazalo, da je taka določba neprimerna, 
kajti skupščina družbenopolitične skupnosti mora vedno imeti možnost, da 
predpis ali splošni akt svojega izvršilnega organa, to je izvršnega sveta, odpravi 
ali razveljavi, če ugotovi, da je tak predpis ah splošni akt v nasprotju z ustavo 
ali zakonom,. To načelo mora veljati tudi, kadar gre za odnos izvršnega sveta 
do upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti. Tudi v tem primeru mora 
imeti izvršni svet možnost, da odpravi ali razveljavi predpis ali splošni akt 
upravnega organa, če je tak predpis ali splošni akt v nasprotju z ustavo ali 
zakonom. V tem smislu sta oba navedena odstavka tega člena spremenjena. 

V okviru tega poglavja je treba opozoriti na določbo 265. člena, ki določa, 
da sme izvršni svet skupščine SR Slovenije zadržati do odločitve ustavnega 
sodišča izvršitev predpisa ah drugega splošnega akta občinske skupščine in 
njenih organov, če meni, da je tak predpis ali splošni akt v nasprotju z ustavo 
ali zakonom. Take določbe namreč v osnutku ni bilo, ker je bilo strogo izpe- 
ljano načelo, da širša družbenopolitična skupnost oziroma njeni organi ne 
smejo posegati v pristojnost ožjih družbenopolitičnih skupnosti oziroma njihovih 
organov. Zaradi tega je bilo predvideno, da smejo zadržati do odločitve ustav- 
nega sodišča predpise in splošne akte, za katere so mnenja, da so nezakoniti 
ali protiustavni, le organi na ravni iste družbenopohtične skupnosti. V javni 
razpravi pa se je pojavik> vprašanje, ali taka ureditev tudi dejansko ustreza 
našemu pravnemu in političnemu sistemu. Medtem ko je povsem jasno, da take 
odvisnosti ni mogoče vpeljati na relaciji federacija — republika oziroma avto- 
nomna pokrajina, ker gre pri tem za povsem samostojne, državne subjekte, pa 
zahteva načelo pravne varnosti in načelo varstva ustavnosti in zakonitosti, da 
se ta odnos v okviru republike drugače uredi. Ob upoštevanju dejstva, da repu- 
blika ni federacija občin, je bilo sprejeto načelo, da mora biti izvršilni organ 
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skupščine družbenopolitične skupnosti tisti, ki je dolžan skrbeti za ustavnost 
in zakonitost poleg drugih organov, ki jih ustava našteva. V okviru republike 
je to izvršni svet skupščine SR Slovenije, ki je skupščini SR Slovenije odgovoren 
za stanje na vseh področjih družbenega življenja, za izvajanje politike in izvr- 
ševanje predpisov in drugih splošnih aktov skupščine (393/11. člen). Ob tem 
je razumljivo, da mora imeti tudi možnost, da zadrži katerikoli predpis ali 
drugi splošni akt bodisi občinskih skupščin bodisi njenih organov, za katerega 
meni, da je v nasprotju z ustavo ah zakonom. Odločitev o tem, ah je tak akt 
res nezakonit oziroma protiustaven, pa pripada ustavnemu sodišču. 

V preostalih določbah predloga, ki govore o jamstvu za zakonitost dela 
državnih organov, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
nizacij, ki izvršujejo javna pooblastila, so v glavnem prevzete rešitve sedanje 
ustave SR Slovenije iz leta 1963 (členi 267 do 271). Vsebinsko nova je le določba, 
ki nalaga organom, da takrat, kadar zadrže izvršitev predpisa ah splošnega 
akta, nemudoma začno postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti pri 
ustavnem sodišču (člen 267). 

VI. poglavje 

SODSTVO IN JAVNO TOŽILSTVO 

(272. do 298. člen) 

Določbe poglavja o sodstvu in javnem tožilstvu (členi 272 do 298) vsebin^ 
sko spreminjajo ureditev tega področja, kot je opredeljeno v ustavi SR Slove- 
nije iz leta 1963. To sicer ne velja v tolikšni meri za določbe, ki govore o so- 
diščih kot organih državne oblasti. Povsem na novo pa je opredeljeno področje 
reševanja sporov izven okvira državne prisile, se pravi v vseh oblikah samo- 
upravnega reševanja konfliktnih situacij. 

Razlogi za vsebinske in koncepcijske spremembe tega področja so po eni 
strani predvsem v bistvu spremenjenih razmerij med federacijo in republikami, 
uveljavljenimi z zveznimi in republiškimi ustavnimi amandmaji iz leta 1971, 
po drugi strani pa prinaša nadaljnji razvoj samoupravljanja vrsto novih raz- 
merij, ki se urejajo s samoupravnimi normami, kar zahteva tem novim pogojem 
prilagojeno organizacijo organov za reševanje sporov, ki se porajajo v teh 
razmerjih, in ki mora biti postavljena na samoupravne temelje. Področje dela 
teh tako imenovanih samoupravnih sodišč naj bi zajelo vse oblike in vrste 
sporov, ki nastajajo iz samoupravnih razmerij in kjer državna intervencija ni 
neogibno potrebna. , 

Nova razmerja med federacijo in republikami imajo na področju sodstva 
za posledico uveljavitev načela tako imenovanega republiškega sodstva, kar 
pomeni načela, po katerem se vsi sodni postopki praviloma končajo v redni 
poti na ravni republike. Do sedaj uveljavljeno načelo enotnega sodnega sistema, 
ki vključuje tudi organizacijsko enotnost sodišč in javnega tožilstva, se opušča. 
Norme, ki so neogibno potrebne za pravilno in usklađeno delovanje sodnih 
organov in javnega tožilstva, so kot skupno dogovorjena načela vsebovane 
v ustreznem poglavju zveznega predloga. To pomeni, da so vsa vprašanja glede 
organizacije sodišč in njihove pristojnosti v celoti stvar republike same. 
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Seveda pa se bodo taka vprašanja podrobneje reševala predvsem z zakoni 
in drugimi predpisi, medtem ko je vsebina ustavnih določb le temelj in izho- 
dišče za zakonsko ureditev. Prav zaradi tega je v tem delu specifičnosti, ki 
podrobneje opredeljujejo ali dopolnjujejo ustavne norme zveznega predloga, 
manj in je besedilo tega poglavja vsebinsko v celoti usklađeno z ustreznim 
poglavjem zveznega predloga. 

Bistveno novost, ki jo uveljavlja to poglavje, pomeni institucionaliziranje 
samoupravnih sodišč kot rednim sodiščem enakovrednih organov za reševanje 
sporov, kar pomeni nadaljnji korak v razvoju podružbljanja sodne funkcije, 
ki je bila doslej z malimi izjemami, pridržana državi. Za družbeni sistem, 
v katerem je država pretežni del pravnih razmerij urejala z zakoni in drugimi 
predpisi, je razumljivo, da si je v svoji izključni pristojnosti pridržala tudi 
pravico reševanja sporov, ki izhajajo iz teh razmerij. Z razvojem samouprav- 
ljanja pa prehaja urejanje širokega področja pravic in obveznosti iz državne 
sfere na samoupravne subjekte same, pa je zaradi tega smiselno in pravilno, 
da se tudi reševanje konfliktnih situacij, ki iz tega nastajajo, prepusti njim 
samipn. 

Pri tem je treba opozoriti še na dejstvo, da se porajajo vedno novi samo- 
stojni in pomembni pravni viri, kot so družbeni dogovori, samoupravni spora- 
zumi, statuti in drugi samoupravni splošni akti, kot izraz samoupravnega 
družbenega sistema. Zaradi tega je v predlogu predvideno, da samoupravna 
sodišča, ki se oblikujejo kot sodišča združenega dela, arbitraže, razsodišča, 
poravnalni sveti in v drugih oblikah, rešujejo spore, ki jim jih poverijo delovni 
ljudje v organizacijah združenega dela, v interesnih skupnostih in drugih samo- 
upravnih skupnostih, iz njihovih medsebojnih razmerij, ki jih samostojno ure- 
jajo ali ki izvirajo iz pravic, s katerimi prosto razpolagajo. Poleg tega pa lahko 
občani reševanje posameznih sporov o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo, 
sporazumno poverijo poravnalnim svetom, razsodiščem ali drugim samouprav- 
nim sodiščem, če zakon ne določa drugače (280. člen). 

Pri razčlenjevanju tega poglavja pa je treba opozoriti na spremembe v 
predlogu glede na osnutek. Gre namreč predvsem za doslednejšo opredelitev 
sodišč kot organov državne oblasti po eni strani in samoupravnih sodišč po 
drugi strani, pri čemer je treba posebej poudariti, da gre v obeh primerih za 
sodišča, ki opravljajo sodno funkcijo. Ob tem je treba opozoriti na termino- 
loško razlikovanje enih in drugih vrst sodišč, pri čemer se je za sodišča kot 
organe državne oblasti opredelil izraz »redna sodišča«, medtem ko so se »samo- 
upravni sodni organi«, kot so se imenovali v osnutku, preimenovali v »samo- 
upravna sodišča«. Pri tem ni nobenega dvoma, da gre dejansko le za označitev 
enih in drugih sodišč, česar ni mogoče tolmačiti kot odraz teženj, da bi se na 
podlagi naziva »redna sodišča« želelo navajati še neka druga sodišča, ki ne bi 
bila redna v smislu ustavnega in pravnega reda in sistema. Poudariti je treba, 
da so tako redna sodišča kot tudi samoupravna sodišča v okviru pravosodnega 
sistema vsa redna sodišča, saj naš ustavni in pravni sistem ne dopuščata nobenih 
posebnih ali izrednih sodišč. Nadaljnja delitev sodišč gre le v smeri speciali- 
zacije glede na posamezna področja. 

Taka ureditev, v kateri se enakopravno postavljajo redna sodišča kot 
organi državne oblasti in samoupravna sodišča, kot družbeni sodni organizmi 
samoupravljalcev, omogoča široke možnosti za uveljavljanje in razvijanje različ- 
nih oblik samoupravnih sodišč, ki bodo ustrezale zahtevam in potrebam nadalj- 
njega razvoja samoupravnih razmerij. 
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Glede posameznih določb je zlasti pomembna uvodna določba (272. člen), 
ki opredeljuje izvrševalce sodne funkcije, ker ob tem, ne da bi to izrecno nava- 
jala, dejansko tudi opredeljuje sodno funkcijo kot oblastno funkcijo, ki se 
izvršuje v enotnem sistemu oblasti, obenem pa tudi kot funkcijo samouprav- 
ljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Sodna funkcija tedaj ni neko 
delovanje izven družbe ali celo nad njo, temveč je neločljivi del družbeno- 
ekonomskega in družbenopolitičnega sistema, ne glede na samostojnost in ne- 
odvisnost te funkcije pri odločanju v posameznih stvareh in v vprašanjih, ki 
zadevajo njeno organizacijsko plat. Neodvisnost sodišč pa je zagotovljena s po- 
sebno ustavno določbo, ki hkrati tudi določa, da sodijo sodišča po ustavi in 
zakonu ter po samoupravnih splošnih aktih (274. člen). 

Preostale določbe, ki se nanašajo tako na redna sodišča kot tudi na samo- 
upravna sodišča (282. do 290. člen) opredeljujejo vsa tista najpomembnejša 
načela, ki zagotavljajo sodiščem samostojno in neodvisno odločanje pri obrav- 
navanju posameznih zadev. 

Sodišča so v predlogu opredeljena v bistvu enako kot v ustavi SR Slovenije 
iz leta 1963, pri čemer so prevzeta tudi nekatera načela, ki so bila doslej v zvez- 
nih zakonih o sodiščih splošne pristojnosti in o gospodarskih sodiščih, so pa 
bistvena za delo sodišč. 

Gre predvsem za načelo reelekcije sodnikov in sodnikov porotnikov (285. 
člen), ki ga ustava SR Slovenije iz leta 1963 ne vsebuje, uveljavljeno pa je bilo 
z zakonsko določbo. S tem v zvezi je treba opozoriti na nekatera stališča iz 
javne razprave o osnutku, po katerih naj bi tega načela ne vnašali v ustavo, 
češ da gre pri sodnikih za posebnost njihovega položaja, ki je v tem, da ni samo 
voljeni funkcionar, temveč da je tudi strokovnjak, ki mu je sodniško delo 
poklic in bi zaradi tega načeto ponovne izvolitve zanj ne bito primerno. Tako 
stališče ni moglo biti sprejeto, kajti načeto reelekcije dejansko združuje načelo 
volilnosti sodnikov in sodnikov porotnikov z načelom, da noben nosilec javne 
funkcije v našem družbenopolitičnem sistemu ne more biti izvoljen za ne- 
omejen čas. 

V zvezi z nekaterimi stališči iz javne razprave, po katerih naj bi se že 
z ustavo določilo, da bi se sodniki porotniki volili neposredno kot delegati 
iz krajevnih skupnosti in organizacij združenega dela, je bila ustavna komisija 
mnenja, da že sedanja opredelitev tega sklopa vprašanj (284. in 285. člen) 
dopušča vse oblike porotnega sodstva in je zato primerneje prepustiti podrob- 
nejšo ureditev zakonu. 2e med pripravami ustavnega besedila je bilo večkrat 
postavljeno vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način naj bi ustava zago- 
tavljala in opredeljevala sodelovanje občanov in delovnih ljudi pri opravljanju 
sodniške funkcije. Prevladalo je mnenje, naj ustavna določba dopušča vse oblike 
porotnega sodstva, vendar pa naj podrobneje tega vprašanja ne ureja, posebno 
še, ker imamo iz dosedanje prakse premalo izkušenj. 

Po nekaterih mnenjih iz javne razprave bi kazalo kot ustavno določbo 
vnesti pravico sodišč, da sodelujejo v kadrovski politiki v tem smislu, da se 
opredelijo do kandidatov za sodniška mesta na določenem sodišču. Taka zahteva 
je nedvomno upravičena in tudi že v dosedanji praksi uveljavljena, vendar 
je to vprašanje primerneje urediti z zakonom, kot ustavna norma pa je dovolj 
določba, ki jo vsebuje 285. člen. 
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Opozoriti je treba še na mnenje iz javne razprave o osnutku, po katerem 
naj bi se z ustavo določila najkrajša doba, za katero je sodnik lahko izvoljen, 
konkretno 8 let, vendar ostaja tudi predlog, enako kot je bilo predvideno 
v osnutku, pri tem, da se rešitev tega vprašanja prepusti zakonu. 

Določbe o samoupravnih sodiščih so nove, v bistvu pa postavljajo le 
temelje, na podlagi katerih lahko zainteresirani samoupravni organizmi formi- 
rajo posamezne oblike samoupravnih sodišč, kot pač menijo, da bodo najbolje 
služili odpravljanju raznih konfliktnih situacij, ki se pojavljajo v sferi samo- 
upravljanja. Predlog podrobneje opredeljuje le sodišča združenega dela (281. 
člen) in njegove pristojnosti, ki pa so glede na osnutek (svet za reševanje sporov 
in samoupravnih razmerij) bistveno razširjene. 

Določbe, ki se nanašajo na javno tožilstvo (291. do 296.) vsebinsko niso 
nove, čeprav so bile doslej vsebovane večinoma v zakonu. Bistvena sprememba 
je v tem, da je v skladu z opredelitvijo funkcije federacije in republik tudi 
organizacija in pristojnost javnega tožilstva v celoti v pristojnosti republike. 
Javno tožilstvo je pri svojem delu kot sodišče vezano na ustavo in zakon, 
s čimer je uveljavljeno legalitetno načelo, vendar pa mora biti v skladu tudi 
s politiko družbenopolitičnih skupnosti, ki je izražena v splošnih aktih njihovih 
skupščin (292. člen). 

Novi sta dve določbi, ki govorita o medsebojni pomoči sodišč in javnih 
tožilcev in o drugi pomoči, ki jo morajo organi nuditi občanom (297. in 298. 
člen). Namen prve določbe je omogočiti nemoteno poslovanje sodišč in javnih 
tožilstev na celotnem območju republike, druga določba pa navaja organe in 
organizacije, da pomagajo občanom pri uresničevanju njihovih pravic, pri 
čemer je še posebej poudarjena skrb družbene skupnosti za odvetništvo kot 
samostojno družbeno službo in druge oblike pravne pomoči (298/11. člen). 

VII. poglavje 

LJUDSKA OBRAMBA 

(299. do 309. člen) 

V poglavju o ljudski obrambi, ki je v vseh bistvenih vprašanjih v celoti 
usklađeno s predlogi ustav drugih republik, povzema predlog predvsem določbe 
veljavnih ustavnih dopolnil, dopolnjen z nekaterimi novimi določbami. Tako je 
posebej opredeljena pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov v pripravah 
na splošni ljudski odpor in v sodelovanju v splošnem ljudskem odporu (299. 
člen), pravice in dolžnosti organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in 
občin v ljudski obrambi glede enotnih temeljev sistema ljudske obrambe SFR 
Jugoslavije in sistema ljudske obrambe v Socialistični republiki Sloveniji. 

V javni razpravi je bilo posebej poudarjeno, da je treba v ustavi predvideti 
tudi funkcije in naloge družbenopolitičnih in drugih družbenih organizacij 
ter strokovnih in drugih društev v pripravah za splošni ljudski odpor. Ta 
predlog je upoštevan v 309. členu, kjer so funkcije teh organizacij opredeljene. 
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Kot pomembna novost — za razliko od osnutka je v tem poglavju tuđi 
določba (306. člen), ki urejuje poveljevanje in pouk v enotah, štabih in drugih 
organih teritorialne obrambe. Tako je postavljeno načelo, da se poveljevanje 
in pouk v teh enotah in štabih opravlja v slovenskem jeziku, v posameznih 
enotah pa glede na njihovo sestavo tudi v jezikih narodov in narodnosti 
Jugoslavije. 

Posebej je v tem poglavju poudarjeno (305. in 307. člen), da sta teritorialna 
obramba in civilna zaščita del sistema ljudske obrambe. Teritorialna obramba 
pa je opredeljena tudi kot del oboroženih sil Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in kot najširša oblika organiziranja ljudstva za oborožen odpor. 

Kljub nekaterim posamičnim predlogom iz javne razprave, da bi bilo 
treba v tem poglavju urediti tudi financiranje ljudske obrambe in predpisati, 
da se določa z zakonom, predlog tega ne upošteva. Financiranja ljudske 
obrambe namreč ne bo določal le zakon, temveč se bo urejalo tudi z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi in bi takšna ustavna določba samo utes- 
njevala in omejevala rešitev tega vprašanja in niti ne bi bila v skladu z dejan- 
skim stanjem na tem področju. Poleg tega pa takšne določbe ne vsebuje 
nobeno besedilo predlogov ustav drugih republik. 

VIII. poglavje 

DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

(310. do 313. člen) 

Določbe o družbeni samozaščiti v predlogu v glavnem povzemajo določbe 
sedaj veljavnih ustavnih dopolnil (1. in 2. točke L. amandmaja k republiški 
ustavi iz 1971. leta). Pri tem so dopolnjene z nekaterimi elementi, ki poglabljajo1 

in utrjujejo družbeno samozaščito kot kategorijo, ki prispeva k utrjevanju samo- 
upravnega položaja delovnega človeka in drugih dosežkov revolucije in z določ- 
bami o nalogah družbenopolitične skupnosti na tem področju. 

Družbena samozaščita postaja dejansko stvar vse samoupravne družbe, tako 
delovnih ljudi in občanov, kot organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, družbenopo- 
litičnih skupnosti in drugih nosilcev družbene samozaščite. Čeprav sta delovni 
človek in občan osnovna nosilca varnosti družbe, pa to ne pomeni, da se zmanj- 
šujejo naloge in odgovornosti državnih organov, ki delujejo na tem področju. 
Ti organi imajo z zakonom določene pristojnosti, katerih izvrševanje pomeni 
odgovorno družbeno funkcijo pri uresničevanju varnosti delovnega človeka in 
občana in družbene varnosti. 

K določbam o družbeni samozaščiti v javni razpravi ni bilo nobenih pri- 
pomb, zaradi česar je ostalo besedilo tega poglavja, razen nekaterih manjših 
redakcijskih izboljšav 310. člena, glede na osnutek nespremenjeno'. 
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Tretji del 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
TER ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REPUBLIŠKIH ORGANOV 

I. poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(314. do 333. člen) 

Določbe o pravicah in dolžnostih, ki jih Socialistična republika Slovenija 
opravlja po Republiških organih (314. Člen), so v glavnem povzete po dosedanjih 
določbah XLII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, kajti nova vloga republike 
in njenih organov je bila vsebinsko opredeljena že v prvi fazi ustavnih 
sprememb. Zato tudi besedilo predloga nove ustave v tem pogledu ostaja pri 
amandmajskih izhodiščih. Kolikor gre za posamezne spremembe, so te potrebne 
predvsem zaradi prilagoditve posameznih določb kasnejšim novim sistemskim 
rešitvam na nekaterih drugih področjih. V tem smislu je prišlo do nekaterih 
potrebnih izpopolnitev oziroma uskladitev, in sicer: 

Precizira se pravica in dolžnost ne samo glede varstva samoupravnih 
pravic, pač pa tudi glede varstva družbene lastnine (2. točka drugega odstavka), 
s čimer so upoštevani predlogi iz javne razprave. 

Prav tako je glede na predloge iz javne razprave izpopolnjeno besedilo, 
ki se nanaša na določanje temeljnih ciljev in nalog skladnega družbenega raz- 
voja republike (3. točka). 

Ustrezneje sta oblikovani in medsebojno usklađeni določbi, ki opredeljujeta 
vlogo republiških organov v sodelovanju z organi in organizacijami drugih 
držav in mednarodnimi organi in organizacijami ter pri uresničevanju interesov 
republike v odnosih s tujino (12. in 13. točka). 

Opredelitvi nalog republike na področju sodstva in javnega tožilstva se 
dodajajo zaradi celovitosti in glede na njihovo' razširjeno vlogo tudi naloge 
ustavnega sodstva (17. točka). 

Skladno z izpolnjenimi ustavnimi rešitvami na področju ljudske obrambe 
in splošnega ljudskega odpora ter glede na predloge iz javne razprave je na 
tem mestu ustrezno dopolnjena in precizirana določba 19. točke. 

Glede na velike novosti v ustavnem opredeljevanju položaja in vloge 
družbenih dejavnosti jim je bilo nujno- prilagoditi tudi ustrezne splošne določ- 
be o vlogi organov repubike na teh področjih. Nove rešitve na področjih druž- 
benih dejavnosti so tako omogočile, da so na tem mestu ustrezne določbe jasneje 
in precizneje opredeljene v skladu z zahtevami iz javne razprave. To velja 
zlasti za določbe od 21. do 26. točke, ki se nanašajo- na področja raziskovalne 
dejavnosti, vzgoje in izobraževanja, kulturne in telesnokulturne dejavnosti, 
vzgojno-varstvene dejavnosti in otroškega varstva, socialnega varstva, ki je 
bito vključeno glede na zahteve iz javne razprave o celovitem obravnavanju 
te dejavnosti v ustavi v skladu z njenim pomenom, in zdravstvenega varstva. 
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Iz enakih razlogov in z upoštevanjem predlogov iz javne razprave je prišlo 
tudi do izpopolnitve določb, ki se nanašajo na stanovanjsko politiko in stano- 
vanjsko gospodarstvo (28. točka) ter na dejavnost javnega obveščanja (29. točka), 
ki je razširjena še z opredelitvijo družbenega sistema informiranja. 

Upoštevani so bili tudi predlogi iz javne razprave, da se med pravice in 
dolžnosti republiških organov vključi tudi zagotavljanje varstva in skrb za 
varstvo, poleg preostalih kategorij, slovenskih vojnih dobrovoljcev (20. točka) 
in varstvo kulturnih in zgodovinskih spomenikov (27. točka). 

Nista pa bila sprejeta predloga iz javne razprave, da se med pravice in 
dolžnosti republiških organov vključi tudi področje zdravstvenega varstva ži- 
vali in tehnična kultura. Na tem mestu so namreč naštete le najpomembnejše 
pravice in dolžnosti republike, ki jih opravlja po republiških organih na po- 
sameznih področjih družbenih dejavnosti. Po drugi strani pa je na primer pod- 
ročje zdravstvenega varstva živali že zajeto v okviru republiške zakonodajne 
funkcije po 20. točki prvega odstavka 321. člena. 

V določbah o sodelovanju Socialistične republike Slovenije z drugimi so- 
cialističnimi republikami oziroma z avtonomnima pokrajinama (316. člen), so- 
delovanju Socialistične republike Slovenije z organi federacije in drugimi 
socialističnimi republikami in avtonomnima pokrajinama pri oblikovanju, spre- 
jemanju in izvajanju politike odnosov Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije s tujino (317. člen) se besedilo predloga v glavnem naslanja na ureditev, 
ki je bila opredeljena že v dosedanjih ustavnih amandmajih, z nekaterimi 
dopolnitvami, ki se nanašajo na novo strukturo organov v republiki in njihove 
funkcije. V javni razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba posebej 
opredeliti, da je potrebno z učinkovitejšim medrepubliškim dogovarjanjem 
zagotoviti večjo tržno stabilnost in politiko cen. Tega predloga ni bilo mogoče 
sprejeti, saj bi bilo treba na enak način posebej opredeljevati še številna 
druga, prav tako pomembna področja. Povsem namreč zadostuje opredeli- 
tev v prvem odstavku 316. člena, kjer se kot motiv sodelovanja opredeljuje 
obravnavanje in urejanje vprašanj skupnega pomena ter izmenjava izkušenj. 

V zvezi z določbami glede funkcij Socialistične republike Slovenije na 
področju zunanje politike je bilo v javni razpravi predlagano, da bi se formiral 
poseben sklad, s katerim bi republika skrbela za odpiranje novih delovnih 
mest, predvsem na manj razvitih območjih. Tega predloga ni bilo mogoče 
sprejeti iz naslednjih razlogov: če naj bi šlo za formiranje sklada družbeno- 
politične skupnosti (republike), bi bilo to v nasprotju s konceptom ustave, ki 
nasprotuje ustanavljanju skladov družbenopolitičnih skupnosti, da bi se pre- 
prečila reprodukcija državnega kapitala v kakršnikoli obliki. Ce pa gre za 
sklad v sferi gospodarstva, pa ni potrebe, da bi bil tak sklad opredeljen v ustavi, 
saj ga lahko delovni ljudje v organizacijah združenega dela ustanovijo s 
samoupravnim sporazumom. 

Tudi določbe, ki opredeljujejo zakonodajne pristojnosti republike, temelji- 
jo, vsebinsko in po strukturi, na izhodiščih XLIII. amandmaja k ustavi SR 
Slovenije iz 1971. leta 

V 321. členu se obravnavajo zakonodajne pristojnosti republike na posa- 
meznih področjih oziroma pri zadevah, glede katerih vloga in značaj zakon- 
skega urejanja nista posebej opredeljena v drugih določbah besedila ustave. 
V ustavi je namreč na številnih mestih določeno, da se posamezna vprašanja 
uredijo z zakonom ah v skladu z zakonom. 
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Ker so na ta način posamezne zakonodajne pristojnosti urejene na ustreznih 
mestih v ustavi, kjer se obravnavajo posamezne dejavnosti, zadeve ali razmerja 
za nov način, se opredelitev preostalih republiških zakonodajnih pristojnosti 
v tem členu precej razlikujejo od opredelitev po XLIII. amandmaju k ustavi 
SR Slovenije. 

Predvsem gre za očiščevanje in preciziran je besedila v posameznih točkah, 
ki se kakorkoli povezujejo z ustreznimi vsebinskimi rešitvami v drugih delih 
ustavnega besedila, za izločanje ponavljanja, hkrati pa tudi za številne dopol- 
nitve glede na dognanja sedanjega uresničevanja XLIII. amandmaja in kasnejše 
oziroma sočasne prenose posameznih zakonodajnih pristojnosti s federacije 
na republiko. V strukturi in redakcijski izvedbi te določbe pa gre hkrati za 
ustreznejšo razvrstitev in povezovanje posameznih področij oziroma skupin 
sorodnih zadev. 

Še dosledneje kot v besedilu omenjenega ustavnega amandmaja se zakonsko 
urejanje na posameznih področjih omejuje na temeljna vprašanja oziroma na 
določanje sistema (npr. sistem financiranja in finančnega poslovanja družbeno- 
političnih in samoupravnih interesnih skupnosti, davčni sistem, vzgojno-izobra- 
ževalne, raziskovalne in kulturne dejavnosti in založništva, sistem zdravstvenega 
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Tako 
že ustava usmerja zakonodajno dejavnost republike na odločanje o tistih vpraša- 
njih, ki so sistemske narave in so temeljnega pomena za delovne ljudi v zdru- 
ženem delu. Ne le na posebej omenjenih področjih, temveč tudi na splošno naj 
bi se zakonske rešitve usmerjale predvsem na urejanje temeljnih sistemskih 
materialnih družbenih odnosov ter uveljavljanje pravic in dolžnosti organizacij 
združenega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij in občanov, ki izhajajo iz teh odnosov. Vsa druga vprašanja pa naj v 
prihodnje urejajo izvršilni in upravni predpisi izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije in republiških upravnih organov, za kar daje predlog zadostna 
pooblastila. 

Končna določba v tem členu, ki daje skupščini SR Slovenije pooblastilo, 
da lahko izjemoma uredi z zakonom tudi druge zadeve skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane v SR Sloveniji, se prilagaja spremembam v skupščin- 
skem sistemu tako, da za ta primer posebej opredeljuje vlogo novih zborov 
republiške skupščine in delegatov v njih. Ker gre za izjemno pooblastilo, ga 
po tej novi določbi lahko uresničujejo le vsi zbori enakopravno in ob dvo- 
tretjinski večini vseh delegatov v vsakem zboru. 

Glede samih pristojnosti v okviru zakonodajne funkcije republike so v 
določbah tega člena upoštevani predlogi iz javne razprave, ki se nanašajo na 
varstvo pri delu (1. točka prvega odstavka), varstvo kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, pokrajine in naravnih znamenitosti ter človekovega okolja (5. 
točka), izvrševanje kazenskih sankcij, ki zajemajo tudi izvrševanje vzgojnih 
ukrepov (11. točka), družbeni sistem informiranja in dejavnosti javnega ob- 
veščanja (14. točka), varstvo invalidnih otrok in mladine, borcev za severno mejo 
in slovenskih vojnih dobrovoljcev (15. točka) in na sistem zbiranja, obdelave 
in objavljanja poleg statističnih tudi evidenčnih in drugih podatkov, ki imajo 
pomen za republiko (23. točka). 

S posebno ustavno normo (324. člen) je omejena republiška zakonodajna 
regulativa poseganja na področja, ki jih delovni ljudje in občani samostojno 
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urejajo v občini, krajevnih skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih 
in v organizacijah združenega dela. Izhodišče za opredelitev teh razmerij je 
bilo postavljeno že v dosedanjem XLIII. amandmaju k ustavi SR Slovenije, 
in sicer, da na teh področjih zakon lahko določi le temeljna načela. Glede 
na dosedanje uresničevanje amandmajske ureditve in stališča, izražena v javni 
razpravi o osnutku, ni prišlo do bistvenih sprememb oziroma novosti v primer- 
javi z dosedanjo ureditvijo. Poleg precizmejših formulacij v posameznih opre- 
delitvah sta bih opravljeni še dve vsebinski spremembi, in sicer: odpadlo je 
besedilo, ki se je nanašalo na organizacijo in delovanje poravnalnih svetov, 
ker se to vprašanje ureja z novimi določbami ustave o samoupravnih sodiščih 
(278. in 279. člen); na novo pa je v to določbo uvrščena telesnokulturna dejav- 
nost (11. točka prvega odstavka). 

Na enak način kot v 321. .členu je tudi končna določba v 324. členu pri- 
lagojena spremembam v skupščinskem sistemu. Izjemen poseg zakona na 
druga področja samostojnega urejanja v občini, krajevni skupnosti, v samo- 
upravnih interesnih skupnostih in v organizacijah združenega dela je tako 
možen le, če odločitev, da se sprejme tak zakon — ki določi temeljna načela 
—i sprejmejo enakopravno vsi zbori republiške skupščine z dvetretjinsko večino 
vseh delegatov v vsakem zboru. 

V poglavje o pravicah in dolžnostih Socialistične republike Slovenije je 
uvrščena tudi vsebinsko nova določba 326. člena, ki opredeljuje vlogo skupščine 
Socialistične republike Slovenije v soodločanju pri sprejemanju zakonov in 
drugih splošnih aktov skupščine SFR Jugoslavije v skladu z določbami 286. čle- 
na predloga ustave SFR Jugoslavije. 

V 326. členu je tako določeno, da skupščina SR Slovenije daje soglasje k 
zakonom oziroma splošnim aktom, ki jih — skladno z ustavo SFR Jugoslavije 
sprejema zbor republik in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije na podlagi so- 
glasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. Področja oziroma zadeve, 
pri katerih urejanju z zveznimi zakoni in drugimi splošnimi akti sodeluje 
republiška skupščina s tem, da daje svoje soglasje, so v tem členu opredeljena 
skladno z vsebinsko enako določbo 286. člena predloga ustave SFR Jugoslavije. 

Dodana pa je določba zadnjega odstavka, ki vsebuje načelo o načinu od- 
ločanja o soglasju v republiški skupščini. Ta določa, da je za sklep o soglasju 
potrebna večina glasov vseh delegatov v pristojnem zboru republiške skup- 
ščine. 

Določbe o izvrševanju zakonov (329. člen so spremenjene v toliko, da 
občinski in republiški upravni organi ne izvršujejo le republiških zakonov, 
ampak vse zakone, tudi zvezne, v skladu z ustavo Socialistične republike 
Slovenije, z'ustavo SFR Jugoslavije in v skladu z zakonom. 

V zvezi z določbami, ki opredeljujejo odnose med republiškimi in občin- 
skimi organi je bilo v javni razpravi predlagano, naj bi imeli republiški 
Upravni organi pravico, da dajejo soglasja k imenovanju in razrešitvi predstoj- 
nikov občinskih upravnih organov, ki opravljajo zadeve, ki so splošnega pomena 
za republiko. Ta predlog ni bil sprejet zaradi tega, da se zagotovi kar največja 
samostojnost izvršnega sveta občinske skupščine in ker se strokovne, politične 
in druge kvalitete teh predstojnikov lahko preverjajo v kandidacijskem po^ 
stopku za izvolitev članov izvršnega sveta občinske skupščine (331. člen). 
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II. poglavje 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(334. do 374. člen) 

1. Položaj in pristojnosti (334. do 337. člen) 

Splošne določbe o položaju in pristojnostih skupščine SR Slovenije v tem 
razdelku se bistveno ne razlikujejo od dosedanje ureditve v ustavi SR Slovenije 
iz 1963. leta. Vsebujejo pa tiste novosti oziroma dopolnitve, ki so povezane z 
novo ustavno1 vlogo republike na nekaterih področjih, in z odnosom ido novih 
ustavnih institucij (npr. razglasitev izvolitve predsedstva republike, volitve in 
razrešitev članov sveta- republike, imenovanje in razrešitev družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije, volitve delegatov za zbor republik 
in pokrajin skupščine SFRJ). Glede na javno razpravo je bil sprejet predlog, 
da republiška skupščina obravnava tudi obvestila javnih tožilstev, in ne samo 
sodišč, o uporabi predpisov in samoupravnih splošnih aktov ter tudi problema- 
tiko dela javnih tožilstev in ne samo sodišč. 

2. Sestava in volitve (338. in 339. člen) 

Ta razdelek konkretizira določila iz poglavja o temeljih družbenopolitič- 
nega sistema in zlasti iz razdelka »Skupščinski sistem«, ki za vse družbenopo- 
litične skupnosti enotno ureja med drugim tudi strukturo skupščin in način 
delegiranja delegatov vanje. Skupščina SR Slovenije ima zbor združenega dela. 
ki šteje 150 delegatov, zbor občin, v katerega delegira vsaka občina in skup- 
nost občin kot posebna družbenopolitična skupnost po enega delegata, in druž- 
benopolitična skupnost po enega delegata, in družbenopolitični zbor, ki šteje 
50 delegatov. V delu republiške skupščine enakopravno sodelujejo tudi skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti na področjih družbenih dejavnosti, 
oblikovane za območje republike tako, da enakopravno odločajo s pristojnimi 
zbori skupščine SR Slovenije (zboru združenega dela in zboru občin) na način 
in o vprašanjih, ki jih določata 175. in 343. člen. 

Na zahtevo iz javne razprave je bil torej položaj skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti bistveno okrepljen, zaradi česar je tudi odpadla potreba po 
oblikovanju posebnega prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora 
skupščine SR Slovenije, ki ju je določal osnutek. Za takšna poenostavljeno 
strukturo skupščine SR Slovenije so se zavzemali tudi številni predlogi iz 
javne razprave. 

Glede na osnutek je razlika tudi v tem, da predlog ne določa republiškega 
sveta kot pohtično-izvršilnega sveta republiške skupščine. Na novo pa je uve- 
den družbenopohtični zbor ^kupščine SR Slovenije kot zbor delegatov delovnih 
ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitičnih organizacijah. Za razliko 
od oblikovanja tega zbora v občinski skupščini se o izvolitvi delegatov družbeno- 
političnega zbora skupščine SR Slovenije ne izjavljajo delovni ljudje in občani 
neposredno, temveč' o listi kandidatov glasujejo delegati družbenopolitičnih 
zborov občinskih skupščin. Taka določba je v skladu z zveznim predlogom;' 
s tem se zagotavlja, da so vsi zbori skupščine Socialistične republike Slovenije 
oblikovani na enak način — po delegatih v zborih skupščin. 
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Glavne značilnosti strukture skupščine SR Slovenije so v tem, da so vsi 
zbori skupščine delegatsko sestavljeni, da je v zboru združenega dela zagotovljen 
primat gospodarstva, ker je temeljno merilo za določanje števila delegatov 
število delovnih ljudi, da ima v zboru občin vsaka občina po enega delegata, 
da so družbenopolitične organizacije neposredno vključene v strukturo skup- 
ščine SR Slovenije in da so družbene dejavnosti enakopravno predstavljene 
prek skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Določbe razdelka predloga, 
ki urejajo področje in delo zborov in skupščin samoupravnih interesnih skup- 
nosti, so skladne s temi temeljnimi značilnostmi. 

3. Področje in delo (340. do 361. člen) 

Določbe, ki opredeljujejo področja dela posameznih zborov skupščine 
SR Slovenije, izhajajo- iz načela, da zbor združenega dela, zbor občin in druž- 
benopolitični zbor obravnavajo in odločajo enakopravno oziroma skupaj, zbor 
združenega dela in zbor občin pa tudi samostojno. 

Področje enakopravnega odločanja zbora združenega dela, zbora občin 
in družbenopolitičnega zbora je opredeljeno v 341. členu. Pri tem gre sicer za 
maloštevilne, vendar najpomembnejše odločitve, ki zadevajo republiko (spre- 
memba ustave, sprememba meja Socialistične republike Slovenije itd.); za 
dajanje soglasja k družbeno najpomembnejšim aktom federacije (sprememba 
ustave SFR Jugoslavije, družbeni plan Jugoslavije). Poleg tega omenjeni zbori 
enakopravno volijo oziroma imenujejo in razrešujejo večino republiških or- 
ganov in funkcionarjev (350. člen). Sicer pa ima vlogo volilnega telesa za naj- 
pomembnejše organe oziroma funkcionarje skupna seja zbora združenega dela, 
zbora občin in družbenopolitičnega zbora (349. člen) (razglasitev izvolitev 
predsedstva republike, objava njegove sestave in odločanje o prenehanju nje- 
govega mandata, volitve in razrešitve člana predsedstva SFR Jugoslavije in 
Socialistične republike Slovenije, volitve in odpoklic delegatov za zbor republik 
in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije). 

Področje družbenopolitičnega zbora je opredeljeno v skladu z že pojasnjeno 
vlogo in značajem tega zakona kot zbora delegatov delovnih ljudi in občanov, 
organiziranih v družbenopolitičnih organizacijah. 

Družbenopolitični zbor v nobenem primeru ne odloča samostojno, temveč 
enakopravno s pristojnim zborom oziroma pristojnima zboroma ah pa daje tem 
zborom svoja stališča. Tako družbenopolitični zbor enakopravno s pristojnimi 
zbori sprejema zakone in druge splošne akte (344. člen), ki se nanašajo na 
temeljna vprašanja uresničevanj a ustave oziroma zagotavljanja ustavnega si- 
stema. Enak enakopravni položaj oziroma vlogo ima ta zbor tudi pri določanju 
temeljnih ciljev in osnovnih razmerij družbenoekonomskega razvoja Socia- 
listične republike Slovenije in pri uresničevanju temeljnih skupnih interesov 
socialističnih republik in- socialističnih avtonomnih pokrajin. Nadaljnje po- 
membno področje soodločanja tega zbora se nanaša na temeljno usmeritev 
in bistvena vprašanja mednarodnih odnosov, sistem in organizacijo ljudske 
obrambe v republiki, državno in javno varnost in sistem družbene samo- 
zaščite; prav tako soodloča o temeljnih vprašanjih s področja kadrovske po- 
litike. Čeprav tedaj družbenopolitični zbor o ničemer ne odloča samostojno, 
pa ima na ta način pri najpomembnejših družbenopolitičnih odločitvah za- 
gotovljeno enakopravno vlogo, s čimer zagotavlja uresničevanje dolgoročnih 
ciljev in razvojnih usmeritev ter temeljnih sistemskih odločitev na posameznih 
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najpomembnejših področjih tako, da so upoštevani najširši splošni družbeni 
interesi. 

Posebej so opredeljene zadeve, o katerih daje družbenopohtični zbor pri- 
stojnima zboroma svoja stališča (345. člen). Stališče družbenopolitičnega zbora 
v teh zadevah ima poseben značaj; pristojni zbori ga morajo obvezno obrav- 
navati in končna odločitev mora biti skladna s stališčem družbenopolitičnega 
zbora, sicer zakon ali drug akt ni sprejet. Če med postopkom sprejemanja 
zakona ali drugega akta pride do neskladnosti s stališčem družbenopolitičnega 
zbora, se izvede postopek usklajevanja po komisiji, v kateri imajo predstavniki 
družbenopolitičnega zbora enakopraven položaj. Tudi s tako opredeljenim zna- 
čajem stališč in postopkom se družbenopolitičnemu zboru zagotavlja njegova 
specifična vloga v skupščinskem sistemu. 

Po obsegu pretežni del pristojnosti republiške skupščine opravljata enako- 
pravno zbor združenega dela in zbor občin oziroma enakopravno z družbeno- 
političnim zboroim v skladu z njegovo pristojnostjo (342. člen), izhajajoč iz 
načela, da se tako zagotovi usklađenost interesov vseh delov oziroma področij 
združenega dela ter interesov delovnih ljudi in občanov, ki se oblikujejo v kra- 
jevni .skupnosti in občini. 

Posebej so opredeljena področja oziroma zadeve, glede katerih odloča zbor 
združenega dela samostojno oziroma enakopravno z družbenopolitičnim zborom 
v skladu z njegovo pristojnostjo (346. člen). Po svoji naravi so to področja 
oziroma zadeve, ki zadevajo skupne interese delovnih ljudi na posameznih ali 
vseh področjih združenega dela, nimajo pa širšega splošnega družbenega 
pomena. 

Prav tako je posebej določeno (348. člen), v katerih zadevah odloča zbor 
občin samostojno oziroma enakopravno z družbenopolitičnim zborom v skladu 
z njegovo pristojnostjo-. Gre za razmeroma ozek krog zadev splošnega pomena, 
ki se nanašajo zlasti na uresničevanje nekaterih klasičnih državljanskih pravic 
in neposredno ne zadevajo interesov delovnih ljudi v združenem delu; poleg 
tega pa tudi na nekatera vprašanja, ki predvsem zadevajo pravice in dolžnosti 
občin. 

Omenjena delovna področja zborov so v ustavi dana okvirno in na splošno; 
natančnejša opredelitev in razmejitev teh področij pa je stvar bodočega po- 
slovnika skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predlog daje vsakemu zboru, ki ne sodeluje pri odločanju o posameznem 
vprašanju, pravico, da razpravlja o tem vprašanju, zavzema stališča in daje svoje 
predloge pristojnim zborom, če gre za vprašanja, ki imajo poseben pomen za 
delovne ljudi na tem področju. Pristojni zbori morajo pred odločitvijo razprav- 
ljati o stališčih in predlogih tega zbora. V primeru nesoglasja je predviden 
poseben usklajevalni postopek, ki se mora opraviti prej, preden je sprejet zakon 
ali drug akt, na katerega se nanaša stališče nepristojnega zbora (353. člen). 

Predlog razširja krog tistih, ki lahko predlagajo zakon ali drug akt. To so: 
vsak delegat v zboru ali skupina delegatov, izvršni svet skupščine Socialistične 
republike Slovenije, skupščina samoupravne interesne skupnosti za območje 
republike, odbor zbora, komisija skupščine, skupna komisija dveh ali več 
zborov in občinska skupščina. Republiški sekretarji in drugi funkcionarji na 
čelu samostojnih republiških upravnih organov lahko predlagajo republiški 
skupščini zakon ah drug akt iz svojega delovnega področja. Zahtevo za izdajo 
zakona lahko dajo tudi družbenopolitične organizacije, gospodarska zbornica, 
samoupravne organizacije in skupnosti, društva in občani (354. in 355. člen). 
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Ze v javni razpravi je bilo opozorjeno, da bi morali način glasovanja v 
zborih prilagoditi delegatski sestavi teh zborov. Poudarjeno je bilo, da formalno 
glasovanje ni v skladu z delegatskim sistemom in da je treba krepiti pomen 
in vlogo usklajevanja stališč in sporazumnega iskanja najboljših rešitev, ne pa 
se omejevati na formalno glasovanje oziroma odločanje s preglasovanjem. Taka 
stališča so dobila svoj odraz v prvem odstavku 356. člena, ki določa, da delegati 
v zborih o vprašanjih, ki so na dnevnem redu, razpravljajo in usklajujejo sta- 
lišča, da bi za odločitev dosegli soglasje, in po potrebi preverjajo stopnjo so- 
glasja s predhodnimi glasovanji oziroma izjavljanji. Taka določba je tudi glede 
na osnutek nova in ustavnopravno zavezuje delegate k usklajevanju stališč 
ter daje formalnemu glasovanju drugoten pomen. 

Pomembne spremembe glede na osnutek, ki izhajajo iz narave odločanja 
v delegatskih zborih, to je odločanje na podlagi največje možne uskladitve 
stališč, pomenijo tudi določbe 357. člena, ki določajo, da vsak zbor veljavno 
sklepa, če je na seji navzoča večina vseh delegatov v zboru, zlasti pa, da zbor 
veljavno sprejme zakon, splošni akt in drugo končno odločitev z večino glasov 
vseh delegatov v zboru, če se z ustavo ne zahteva višja stopnja soglasja. To 
pomeni, da predlog pušča dosedanjo ureditev, po kateri je bil lahko nek zakon 
ali drug akt sprejet v zboru z dobro četrtino glasov vseh delegatov v zboru. 
Nova ureditev pomeni, da se zakoni in drugi akti sprejemajo na podlagi uskla- 
đenih stališč večine vseh delegatov v zboru, s čimer je prav gotovo dan tudi 
večji politični pomen tako sprejetim odločitvam. Če se namreč predlogi za- 
konov in drugih aktov obravnavajo v delegacijah in delovnih skupnostih ter 
je tako v zakonodajno dejavnost skupščine zajeto veliko število delovnih ljudi, 
ni mogoče dopustiti, da bi bili ti akti končno in formalno-pravno veljavno 
sprejeti s formalnim glasovanjem dobre četrtine vseh delegatov v zboru. 

4. Sprejemanje zakonov (362. člen) 

Predlog dopolnjuje določbe osnutka o sprejemanju zakonov s tem, da v tem 
postopku popolnoma izenačuje zbore skupščine Socialistične republike Slovenije 
in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo z 
zbori, in s tem, da uvaja institucijo začasnih ukrepov. Ce namreč predhodni 
usklajevalni postopek ne pripelje do končne rešitve, lahko izvršni svet skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije predlaga predsedstvu republike, da se 
sprejme zakon o začasnih ukrepih, če ugotovi, da je ureditev vprašanja, o ka- 
terem ni bilo doseženo soglasje, nujna zato, ker bi zaradi nerešenega vprašanja 
lahko nastala za republiko občutna škoda ah bi bilo ogroženo nemoteno oprav- 
ljanje dejavnosti oziroma zadev, ki so posebnega družbenega pomena. Če se 
predsedstvo republike strinja z oceno stanja, kakršno je ugotovil izvršni svet, 
določi izvršni svet predlog zakona o začasnih ukrepih in ga predloži pristojnim 
zborom, ki ga sprejmejo z večino glasov vseh navzočih delegatov v teh zborih 
oziroma v zborih in skupščini samoupravne interesne skupnosti. Taka rešitev 
je navidez v nasprotju z že omenjenim načelom, da se za sprejem zakona 
zahteva večina glasov vseh delegatov v zboru, vendar gre tu za izjemne in 
začasne ukrepe, ki so nujni zato, da bi se preprečile škodljive posledice ne- 
rešenih vprašanj na določenem področju. Možno je seveda, da tudi zakon 
o začasnih ukrepih ni sprejet v enakem besedilu v pristojnih zborih oziroma v 
zborih in skupščini samoupravne interesne skupnosti. Za tak primer določa 
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predlog, da lahko predsedstvo republike razglasi, da velja kot zakon o začasnih 
ukrepih zakon, ki je bil sprejet v zboru združenega dela z večino glasov na- 
vzočih delegatov v tem zboru. Taka rešitev daje pomembno težo odločitvam 
zbora združenega dela, postavlja pa tudi predsedstvo' republike pod precejšnjo 
odgovornost, vendar pa s tem preprečuje, da na noben način ne bi bilo mogoče 
vsaj začasno urediti nekaterih nujnih vprašanj. 

V zvezi z določbami o sprejemanju zakonov je bila v javni razpravi izra- 
žena zahteva, da je treba v ustavi onemogočiti dosedanjo prakso sprejemanja 
številnih zakonov po hitrem postopku. Prav tako je bilo tudi izraženo mnenje, 
da se z uvajanjem sprejemanja aktov z odločanjem skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti lahko ustvari preveč zapleten in dvotiren sistem. Ti predlogi 
in mnenja so prav gotovo tehtni, vendar pa so dana v ustavi zadostna zagotovila, 
da ne bi moglo v praksi prihajati do izkrivljanja in zlorabljanja ustavnih 
določb, seveda ob pravilnem izvajanju teh določb in ob podpori ter stalni po- 
litični akciji delovnih ljudi in njihovhi družbenopolitičnih organizacij. 

V javni razpravi je bilo tudi predlagano, da bi bilo treba ustavno do- 
ločiti, od kod se bodo zbirala sredstva za izvajanje, posameznega zakona. Ta 
pripomba se ne, tiče toliko ustave, pač pa zakonodajne prakse. Ob tem je treba 
pripomniti, da je bilo že doslej z določbami poslovnika skupščine Socialistične 
republike Slovenije določeno, da morajo predlogi za izdajo zakonov vsebovati 
navedbo finančne konstrukcije oziroma predvidenih finančnih stroškov v zvezi 
z izdajo in izvajanjem posameznega novega zakona. 

5. Predsednik, in podpredsednik skupščine Socialistične republike Slovenije 
in predsedniki zborov (363. do 368. člen) 

Ta materija je urejena v predlogu podobno, kot že doslej. Posebej pa je 
treba opozoriti, da se pristojnosti predsednika skupščine razširijo s tem, da 
skupaj s podpredsedniki skupščine in s predsedniki zborov obravnava vpra- 
šanja usklajevanja in programiranja dela zborov in delovnih teles v skupščini 
in njihovega sodelovanja s skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti 
in da skrbi za sodelovanje skupščine Socialistične republike Slovenije s skup- 
ščino SFR Jugoslavije in skupščinami socialističnih republik, sociahstičnih avto- 
nomnih pokrajin in občin. 

6. Stalna in občasna telesa skupščine (369. do 371. člen) 

V zvezi s temi določbami je treba opozoriti na določbe 370. člena, ki insti- 
tucionalizirajo komisijo skupščine Socialistične republike Slovenije za narod- 
nosti in določajo njene funkcije. 

7. Izvolitev člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(372. do 374. člen) 

Ureditev te materije je v glavnem enaka kot doslej. Opozoriti je treba le 
na določbo, da člana predsedstva SFR Jugoslavije nadomešča v primeru od- 
sotnosti oziroma daljše zadržanosti predsednik predsedstva republike (372/III. 
člen). Ta določba je nova tudi glede na osnutek in1 pomeni uskladitev z zveznim 
predlogom. 
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III. poglavje 

PREDSEDSTVO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(375. do 392. člen) 

Po amandmajih k ustavi SR Slovenije iz leta 1971 so bile funkcije pred- 
stavljanja Socialistične republike Slovenije, obravnavanje vprašanj splošnega 
političnega pomena in koordiniranja razprav o teh vprašanjih in nekatere 
druge pristojnosti poverjene predsedstvu skupščine SR Slovenije. Kot v vseh 
drugih republikah in na podlagi določbe zveznega predloga (147. člen) se s tem 
predlogom določa predsedstvo Socialistične republike Slovenije (predsedstvo 
republike). Predsedstvo republike predstavlja Socialistično republiko Slovenijo, 
obravnava temeljna politična vprašanja in vprašanja izvrševanja politike, so- 
deluje s predsedstvom SFRJ in s predsedstvi drugih republik in avtonomnih 
pokrajin in pripravlja ljudsko obrambo ter ob napadu na državo organizira in 
vodi splošni ljudski odpor (375. do 378. člen). 

Predsedstvo sestavljajo predsednik, šest članov in po položaju predsednik 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Sestav predsedstva 
se razširi za primer vojne oziroma neposredne vojne nevarnosti (383. in 381. 
člen). Predsedstvo republike volijo občinske skupščine in skupščine skupnosti 
občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti, s čimer naj bi dobilo pred- 
sedstvo republike relativno osamosvojen položaj nasproti skupščini Socialistične 
republike Slovenije, da bi lahko uspešneje opravljalo svoje funkcije. Takšen 
njegov položaj izhaja tudi iz določb o usklajevanju stališč med predsedstvom 
republike in skupščino Socialistične republike Slovenije (380. člen). 

Mandatna doba članov predsedstva republike je štiri leta, s čimer so bili 
sprejeti tisti številni predlogi iz javne razprave, ki so se zavzemali za poeno- 
tenje trajanja mandatne dobe (386. člen). 

Položaj in pristojnosti predsedstva republike so določene v predlogu tako, 
da mu niso poverjene funkcije odločanja, pač pa da kot organ oblasti v Socia- 
listični republiki Sloveniji skrbi in odgovarja za ustrezno koordinacijo stališč 
in izvajanja politike med republiškimi organi, kadar meni, da je njegova inter- 
vencija potrebna, kakor tudi za sodelovanje z organi drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin in federacije. 

Novost glede na dosedanjo ureditev je tudi v tem, da predlog določa obliko- 
vanje sveta republike, katerega člane izvoli skupščina Socialistične republike 
Slovenije na predlog predsedstva republike, za obravnavanje vprašanj samo- 
upravnega socialističnega razvoja, odnosov z drugimi republikami in tujino 
ter drugih vprašanj splošne politike (391. člen). 

Posebej je treba še omeniti določbo 388. člena, ki določa, da član predsed- 
stva republike ne more opravljati samoupravne, javne ali druge družbene funk- 
cije in poklicne dejavnosti, katerih opravljanje ni združljivo s funkcijo, pred- 
sedstva republike. 
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IV. poglavje 

IZVRSNI SVET 

(393. do 403. člen) 

Predlog ustave institucionalizira izvršni svet kot izvršilni organ skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Izvršilna funkcija in organizacija njenega izvrševanja, kot je bila opre- 
deljena v osnutku, je v javni razpravi doživela številne kritike, izražena so 
bila različna mnenja in dani številni predlogi. Na podlagi vseh teh predlogov 
in mnenj je že predlog ustave SFRJ institucionaliziral izvršna svet kot izvršilni 
organ skupščine v vseh družbenopolitičnih skupščinah. Za razliko od doseda- 
njega izvršnega sveta je treba poudariti, da je izvršni svet, tak, kot je opre- 
deljen v tem predlogu, odgovoren skupščini Socialistične republike Slovenije 
v okviru pravic in dolžnosti republike, za stanje na vseh področjih družbenega 
življenja, za uresničevanje politike in izvrševanje zakonov in drugih splošnih 
aktov skupščine Socialistične republike Slovenije, kakor tudi za delo republiških 
upravnih organov (393. člen). 

Glede izvolitve članov izvršnega sveta prevzema predlog sedanjo ureditev, 
novost pa je v opredelitvi ponovne izvolitve oziroma ponovnega imenovanja. 
Za predsednika izvršnega sveta je namreč ista oseba lahko izvoljena samo dva- 
krat zaporedoma, člani izvršnega sveta, republiški sekretarji in drugi z zako- 
nom določeni republiški funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, pa 
so lahko izvoljeni oziroma imenovani dvakrat zaporedoma s tem,, da sme skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije izjemoma, če to zahtevajo posebno upra- 
vičeni razlogi, izvoliti oziroma imenovati takega funkcionarja še za štiri leta; 
pri, tem mora skupščina najprej odločiti o tem, ali so razlogi za ponovno izvo- 
litev utemeljeni (394/V. in VI. člen). 

V zvezi s pristojnostmi izvršnega sveta je treba zlasti poudariti, da je 
izvršni svet generalno pooblaščen za izdajanje uredb in drugih izvršilnih pred- 
pisov za izvrševanje republiških zakonov, splošnih aktov skupščine Socialistične 
republike Slovenije ter zveznih zakonov v okviru republiške pristojnosti, razen 
za izvrševanje zakonov iz 324. člena, s katerimi se določijo temeljna načela 
na področjih, ki jih delovni ljudje samostojno urejajo v občini, krajevni skup- 
nosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah združenega 
dela. Poudariti je treba, da izvršni svet usklajuje in usmerja delo republiških 
upravnih organov z namenom,, da bi se zagotovilo izvajanje politike in izvrše- 
vanje predpisov in splošnih aktov skupščine, da nadzoruje delo republiških 
upravnih organov in odpravlja predpise teh organov, ki so v nasprotju z za- 
konom, drugim predpisom ah splošnim aktom skupščine ah s predpisom, ki ga 
je sam izdal zaradi izvršitve zakona, drugega predpisa ali splošnega akta, lahko' 
pa pod pogoji, ki so določeni z zakonom, razveljavlja predpise teh organov 
(396. člen). 

Predlog ureja tudi vprašanje odnosov med skupščino in izvršnim svetom, 
vprašanje zaupnice, interpelacije in imunitete članov izvršnega sveta. 
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V. poglavje 

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI 

(404. do 407. člen) 

V tem poglavju določa predlog, kateri organi opravljajo zadeve državne 
uprave iz republiške pristojnosti ter opredeljujejo glavne funkcije in naloge 
republiških upravnih organov in njihovih predstojnikov. Seveda pa velja 
tudi za republiške upravne organe vse tisto, kar je o upravnih organih določeno 
v razdelku o skupščinskem sistemu, pa tudi na drugih mestih predloga. 

Glede izdajanja izvršilnih aktov, odgovornosti funkcionarjev, ki vodijo delo 
republiških upravnih organov, ter glede poročil, obvestil in pojasnil, ki so jih 
dolžni dajati skupščini Socialistične republike Slovenije in njenim organom, 
povzema predlog smiselno določbe 197. in 198. člena republiške ustave iz L 1963. 

VI. poglavje 

USTAVNO SODISCE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(408. do 428. člen) 

Poglavje o ustavnem sodišču SR Slovenije je v osnutku urejalo le tista bi- 
stvena vprašanja, ki zahtevajo ustavno-pravno jamstvo statusa in delovanja 
tega organa. Ureditev vseh drugih vprašanj v zvezi s postopkom ustavnega 
sodišča in podrobnejša določila o pravnem učinku njegovih odločb je bilo 
prepuščeno zakonu. Prav v tem se je struktura tega poglavja razlikovala od 
ustreznih določb zveznega osnutka in tudi osnutkov socialističnih republik in 
avtonomnih pokrajin. Le-ti namreč niso predvidevali posebnega zakona, ki bi 
podrobneje urejal način in delo ustavnih sodišč, in so bila vsa vprašanja ure- 
jena v ustavnem besedilu, ustavnim sodiščem samim pa je bilo prepuščeno, 
da si s poslovnikom podrobneje uredijo vprašanja postopka in svojo orga- 
nizacijo. 

V javni razpravi o osnutku je bilo tudi v Socialistični republiki Sloveniji 
v pretežnem delu zavzeto stališče, naj bi tudi ustava SR Slovenije sledila 
ureditvi ustavnega sodstva v drugih socialističnih republikah in v federaciji, 
predvsem zaradi tega, ker gre pri ustavnem sodstvu v pretežni meri za del 
skupščinskega sistema in ne toliko za sodstvo v klasičnem pomenu. Zaradi 
tega je primerneje, da se ustavno sodstvo v celoti uredi v ustavi, kolikor pa 
gre za podrobnejša vprašanja postopka in organizacije tega sodišča, pa naj si 
ustavno sodišče le-to samo predpiše s poslovnikom. Glede na to je poglavje o 
ustavnem sodišču SR Slovenije v predlogu v odnosu na osnutek bistveno razr- 
širjeno in zajema tudi tista vprašanja, ki naj bi bila po prvotni zamisli zajeta 
v zakonu. 

V primerjavi z ustavo SR Slovenije iz leta 1963 so v tem poglavju vse- 
binsko spremenjene tiste določbe, ki opredeljujejo pristojnost ustavnega so^ 
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dišča (408. člen). Poudariti je treba, da že zvezni predlog odstranjuje sleherno 
diskriminacijo republiškega zakona nasproti zveznemu zakonu. S tem v zvezi 
jie določba, ki daje ustavnemu sodišču SR Slovenije pristojnost odločati o sklad- 
nosti vseh predpisov in splošnih aktov družbenopohtičnih skupnosti in samo- 
upravnih splošnih aktov, izdanih v republiki, z zveznim zakonom, za katerega 
izvrševanje niso neposredno odgovorni zvezni organi. Pri tistih zveznih za- 
konih, za katerih izvrševanje so neposredno orgovorni zvezni organi, pa že 
po zvezni ustavni normi presoja skladnost predpisov in drugih splošnih aktov 
ustavno sodišče Jugoslavije. 

Nova je tudi določba, ki daje ustavnemu sodišču SR Slovenije pravico, da 
sme zadržati izvajanje posamičnih aktov-ali dejanj, začetih na podlagi zakonov, 
predpisov ali splošnih aktov, katerih ustavnost oziroma zakonitost ocenjuje, 
če bi zaradi njihovega izvajanja lahko nastale nepopravljive škodljive po- 
sledice (416. člen). Opozoriti je treba še na določbo, ki nalaga ustavnemu so- 
dišču SR Slovenije, da obvesti skupščino SR Slovenije, če ugotovi, da pristojni 
organ ni izdal predpisa za izvrševanje določb ustave, zakona ah drugega pred- 
pisa, čeprav je bil to dolžan (417. člen). 

Preostale določbe tega poglavja urejajo tista bistvena vprašanja, ki so 
pomembna za delo ustavnega sodišča in jih ni mogoče prepustiti v urejanje 
ustavnemu sodišču samemu. S tem v zvezi je treba omeniti določbo 411. člena, 
ki točno določa upravičence, ki s predlogom začnejo postopek pred ustavnim 
sodiščem. 

VII. poglavje 

VRHOVNO SODISCE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(429. in 430. člen) 

Določbe tega poglavja (429. in 430. člen) opredeljujejo pristojnosti vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije kot najvišjega sodnega organa v republiki, 

Nova je določba, da delegati vrhovnega sodišča SR Slovetiije in samo- 
upravnih sodišč, ki dokončno odločajo o posameznih zadevah, zavzemajo na 
skupni seji načelna pravna mnenja o vprašanjih, pomembnih za enotno upo- 
rabo zakonov in drugih predpisov. 

VIII. poglavje 

JAVNO TOŽILSTVO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(431. in 432. člen) 

To poglavje (431. in 432. člen) institucionalizira po eni strani javno tožilstvo 
SR Slovenije kot organ, ki opravlja funkcijo javnega tožilstva, po drugi strani 
pa določa njegove pristojnosti, ki so določene v odnosu do pristojnosti vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije. 
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IX. poglavje 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(433. člen) 

To poglavje je novo glede na dejstvo, da je bilo v času javne razprave 
o osnutku zavzeto stališče, da je tudi v okviru republike potreben poseben 
organ, ki je sicer opredeljen v 154. členu, ki bo opravljal naloge družbenega 
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine v okviru 
pravic in dolžnosti Socialistične republike Slovenije. 

X. poglavje 

SLOVESNA IZJAVA 

(434. člen) 

To je novo poglavje, v katerem se določa, da dajo predsednik in člani pred- 
sedstva republike ter predsednik in sodniki ustavnega sodišča slovesno izjavo, 
preden prevzamejo dolžnost. Besedilo slovesne izjave določa predlog in je ana- 
logno zveznemu predlogu. 

Besedilo slovesne izjave za druge funkcionarje, navedene v tretjem od- 
stavku 434. člena, določi skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Četrti del 

SPREMEMBA USTAVE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(435. do 439. člen) 

V tem delu se določa način in postopek, ki velja pri spremembi ustave So- 
cialistične republike Slovenije, in organi, ki so za spremembo ustave pristojni. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, lahko da vsak zbor 
republiške skupščine, predsedstvo republike ali izvršni svet skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. O tem predlogu odločajo vsi zbori republiške 
skupščine enakopravno. 

Komisija za pripravo sprememb ustave, ki jo izvolijo vsi zbori enakopravno, 
predlaga vsem zborom osnutek sprememb ustave. Osnutek sprememb ustave, 
ki ga določijo vsi zbori, se pošlje v javno razpravo. Po končani javni razpravi 
odločajo vsi zbori enakopravno o spremembi ustave. 
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Predlog določa tudi postopek za primer, če ne pride do soglasja med zbori 
pri sprejemanju sprememb ustave in tudi, da razglasi spremembo ustave skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije na skupni seji vseh zborov. 

Peti del 
* 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(440. do 442. člen) 

Med prehodne in končne določbe je bila vključena tudi razlagalna določba 
(440. člen) zaradi boljšega razumevanja posameznih določb predloga, in sicer, 
kaj pomeni v ustavi izraz »samoupravni splošni akt«. Pri tem je navedeno, 
da ta izraz pomeni družbene dogovore in samoupravne sporazume, s katerimi se 
urejajo splošni samoupravni odnosi, in druge splošne akte organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

V teh določbah določa predlog tudi, da se za izvedbo te ustave in za zago- 
tovitev prehoda k uporabi njenih določb sprejme ustavni zakon, nadalje, določa 
postopek za sprejem ustavnega zakona, njegovo razglasitev in začetek veljav- 
nosti ter začetek veljavnosti nove ustave (441. in 442. člen). 

POROČILO 

Na seji skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja dne 29. in 30. januarja 1974 so pri obravnavi besedila predloga ustave 
Socialistične republike Slovenije izrazih vrsto stališč, mnenj, pripomb in pred- 
logov. Na podlagi dvodnevne obravnave je bilo tudi določeno besedilo pred- 
loga republiške ustave. Izbrana je bila redakcijska komisija z nalogo, da z 
redakcijskega vidika pripravi končno besedilo predloga ustave SFRJ. V ustavni 
komisiji pa je bilo tudi dogovorjeno, da se tista posamezna stališča, mnenja in 
predloge, ki niso bili sprejeti, v posebnem poročilu pošlje republiškemu zboru, 
če imajo njihovi predlagatelji to za potrebno'. V smislu takega dogovora v 
ustavni komisiji je pripravljeno poročilo, ki sledi. Pri vsakem predlogu je nave- 
dena tudi kratka obrazložitev, zakaj ustavna komisija predloga ni mogla spre- 
jeti v besedilo predloga republiške ustave. Širša obrazložitev pa bo razvidna iz 
celotne obrazložitve besedila predloga republiške ustave. 

Uvodni del — Temeljna načela 

X. poglavje 

V tretjem odstavku tega poglavja naj se v besedilu, ki govori o Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva Slovenije kot prostovoljni in demokratični zvezi delov- 
nih ljudi in občanov, dodajo besede »... ne glede na svetovnonazorske razlike«. 

68 
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V 1. alinei četrtega odstavka naj se besedilo : »obravnavajo družbena vpra- 
šanja . ..« dopolni tako, da se glasi:» obravnavajo enakopravno in demokratično 
družbena vprašanja ...«. 

V isti alinei četrtega odstavka besedila tega poglavja naj se besede: 
». .. usklajujejo mnenja,. ..« dopolnijo tako, da se besedilo glasi: ».. . soočajo 
in usklajujejo mnenja...«. 

Na koncu besedila 1. alinee četrtega odstavka naj se dodajo besede: »dajejo 
pobude ali alternative in variantne predloge za obravnavanje in odločanje 
o skupnih vprašanjih v samoupravnih organizacijah, skupnostih in skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti ter glede uresničevanja njihovih sklepov;«. 

Prvi predlog za dopolnitev tega poglavja je bil obrazložen s potrebo, da se 
izrecno poudari že v ustavnem besedilu dejstvo, da so med člani Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije tudi verniki, zaradi trditev, da ti ljudje 
v Socialistični zvezi ne morejo najti svojega mesta. Ostali trije predlogi so bili 
obrazloženi z navedbo, da jih je vsebovala amandmajska opredelitev ustavne 
funkcije Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Ti predlogi niso bili sprejeti, ker je bilo v razpravi z veliko večino zasto- 
pano stališče, da so ustavne funkcije Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije dovolj jasno opredeljene, da na tej podlagi statut in programski 
dokumenti konkretizirajo in dopolnjujejo naloge Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in način njenega delovanja v predlaganih smereh. V ustav- 
nem besedilu je tudi dovolj natančno opredeljeno, da je Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije prostovoljna in demokratična zveza delovnih ljudi 
in občanov, usmerjenih v graditev samoupravnega socializma; zato ni niti 
potrebno niti koristno v ustavnem besedilu poudarjati razlike med člani Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva, bodisi da gre za svetovnonazorske ali kakšne 
druge, saj je jasno opredeljen skupni smoter njihovega delovanja in s tem tisto, 
kar jih združuje. 

54. člen 

V zvezi z drugim odstavkom tega člena je bil dan predlog, naj se na koncu 
črta pika in dodajo besede: »in da sodelujejo pri določanju politike teh samo- 
upravnih interesnih skupnosti«. 

Predlagatelj je svoj predlog utemeljeval s tem, da so s sedanjim besedilom 
drugega odstavka tega člena delavci v družbenih dejavnostih izločeni iz odlo- 
čanja o politiki teh samoupravnih skupnosti in o uporabi združenih sredstev, 
zlasti še zato«, ker se v prvem delu tega odstavka delovnim ljudem, ki v samo- 
upravnih interesnih skupnostih združujejo sredstva, zagotavlja pravica odlo- 
čati o teh sredstvih. 

Večina na seji ustavne komisije tega predloga ni sprejela, ker je menila, 
da je smiselno že zajet v prvem odstavku istega člena, kjer je izrecno^ navedeno, 
da »enakopravno in skupno. odločajo o upravljanju teh dejavnosti v skladu 
s skupnimi interesi, določajo politiko razvoja in pospeševanja teh dejavnosti 
in uresničujejo druge skupne interese.« S sprejemom takega predloga bi prišli 
tudi v nasprotje s temeljno pravico tistih, ki sredstva dajejo, da o njih tudi 
odločajo. 
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55. člen 

V zvezi s tretjim odstavkom tega člena je bilo izraženo posamično mnenje, 
naj bi v drugem stavku tretjega odstavka črtali besede »in zagotavlja pogoje 
za njihovo delo«, z utemeljitvijo, da se pogoji za delo osnovnih šol ne zagotav- 
ljajo samo po organih občinske skupščine, temveč predvsem v samoupravnih 
interesnih skupnostih, pa tudi v okviru Socialistične republike Slovenije z 
združevanjem sredstev na načelih solidarnosti. 

Večina s tem mnenjem ni soglašala in se je zavzemala za predloženo 
besedilo tretjega odstavka 55. člena iz razloga, da se res zagotavljajo pogoji 
za delo osnovnih šol predvsem v samoupravnih interesnih skupnostih, da pa so 
te integralni del občine, ki jo je treba pojmovati kot celoto različnih subjektov, 
in ker skrb za razvoj osnovnega šolstva mora slejkoprej ostati v občini, tudi 
če se del sredstev za to zbira izven občine. Dana je bila tudi ugotovitev, da je 
vedno več tistih občin, ki lahko z lastnimi sredstvi zagotovijo normalen potek 
dela osnovnih šol. 

156. člem 

Prvi odstavek in uvodni stavek drugega odstavka tega člena bi bilo treba 
dopolniti tako, da bi se glasila: 

»Delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in 
družbenopolitičnih organizacijah volijo delegate in oblikujejo svoje delegacije 
zaradi neposrednega uresničevanja svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti 
in organizirane udeležbe pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih volijo delegate in 
oblikujejo delegacije:«. 

S temi dopolnili bi, po mnenju predlagatelja, jasno pokazali, da delovni 
ljudje v celoti neposredno izvolijo svoje delegate, se pravi, da delovni ljudje 
določijo, katere trajne posle in v kateri skupščini bo opravljal določen delegat, 
ker se šele tako uresničuje samoupraven delegatski odnos. V dosedanjem 
predlogu ustave pa pripada delegaciji preveč kompetenc, ker tudi določajo, 
v kateri skupščini in katere posle bo opravljal delegat, to pa je preveč posred- 
niško in predstavniško. 

Tega predloga ni bilo mogoče sprejeti iz več razlogov. Predvsem je treba 
poudariti, da že predlog ustave SFRJ ne daje možnosti, da bi delovni ljudje 
neposredno volih delegate v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ampak 
določa, da delegacija delegira iz svojega sestava delegate v skupščino družbeno- 
politične skupnosti. Nadaljnji razlogi, ki so hkrati vzrok za tako določbo v 
zvezni in republiški ustavi, so zlasti v tem, da so vsi člani delegacije nepo- 
sredno voljeni, s čimer je v celoti uresničen samoupravno-delegatski odnos. 
V fazi kandidiranja članov delegacije imajo delovni ljudje vso možnost vpli- 
vanja in odločanja o tem, kdo bo izražal njihove interese v skupščini družbeno- 
politične skupnosti. Tako dobi delegacija kot celota pooblastilo delovnih ljudi, 
da opravlja njihove funkcije v skupščini družbenopolitične skupnosti. Nepo- 
sredne volitve delegatov v skupščine in določanje, katere trajne posle naj 
opravljajo in v kateri skupščini, bi v resnici pomenilo vračanje na posredništvo 
in na predstvaništvo. Delegiranje delegatov — članov delegacije v skupščine 
glede na vprašanja, ki se v njih obravnavajo in o katerih se odloča, je laže 

68* 
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izvedljivo v delegaciji kot pa, da bi vsakokrat o tem odločali vsi delovni ljudje 
na zboru. Pri tem je treba imeti pred očmi dejstvo, da je delegacija neprestano 
v stiku z delovno skupnostjo, da ji je dolžna stalno, tekoče in objektivno 
poročati o svojem delu in delu delegatov, in da delovni ljudje lahko odpokličejo 
posameznega delegata, ki je izgubil njihovo zaupanje, ali pa celo celotno dele- 
gacijo. 

Odpoklic člana delegacije kot posledica izgube zaupanja je izredno težka 
politična in moralna sankcija in obenem zagotovilo, da se delegacija in njeni 
člani ne morejo zlahka ločiti od delovne skupnosti in delovati proti njej ali 
mimo nje, v čemer je največja slabost posredniškega, predstavniškega odnosa. 

Predlagano je bilo novo besedilo šestega odstavka tega člena, ki se glasi: 
»Družbenopolitične organizacije opredelijo s svojimi statuti oziroma z dru- 

gimi sklepi način določanja svojih delegatov in delegacij.« 
To besedilo želi zamenjati tisto stališče v dosedanjem predlogu, ki enači 

delegacije družbenopolitičnih organizacij z njihovimi izvoljenimi telesi. S tem 
pa je zmanjšana možnost članstva teh organizacij, da sodeluje pri določanju 
svojih delegatov in povečana možnost kopičenja funkcij pri istih osebah. 
To ne pomeni, da ti delegati ne bi mogli biti hkrati tudi člani širših izvoljenih 
teles družbenopolitičnih organizacij, ni pa nujno, da so delegati samo ti člani, 
zlasti pa ne večina tistih članov izvoljenih teles, ki imajo hkrati izvršne funk- 
cije v družbenopolitičnih organizacijah. 

Določba besedila predloga zvezne in republiške ustave, da opravljajo funk- 
cijo delegacij v družbenopolitičnih organizacijah izvoljena telesa teh organi- 
zacij, določena z njihovimi statuti oziroma z drugimi sklepi, ne pomeni, da gre 
za izvršilne organe, ampak da opravljajo funkcijo delegacij prav širša izvoljena 
telesa. Katera naj bodo ta telesa, pa je seveda odvisno od tega, za kaj se bodo 
delovni ljudje, organizirani v družbenopolitične organizacije, odločili pri spre- 
jemanju ustreznih statutarnih določb oziroma drugih sklepov. Delovni ljudje, 
organizirani v družbenopolitične organizacije, pa posredno sodelujejo pri dolo- 
čanju svojih delegatov v družbenopolitičnem zboru že s tem, ko sodelujejo 
v kandidacijskem postopku za izvolitev članov vodstev družbenopolitičnih 
organizacij, še zlasti pa z določanjem liste kandidatov za delegate v družbeno- 
političnem zboru in z neposrednim, splošnim glasovanjem o izvolitvi članov 
družbenopolitičnega zbora občinske skupščine in z glasovanjem delegatov v 
družbenopolitičnem zboru občinske skupščine o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politični zbor skupščine Socialistične republike Slovenije. 

157. člen 

Predlagano je bilo, da bi bilo treba za petim odstavkom dodati dva nova 
odstavka, ki bi se glasila: 

»V drugi delovni skupnosti ne morejo biti člani delegacije od kolektivnih 
organov izvoljeni in imenovani funkcionarji teh skupnosti. 

V delegacijah družbenopolitičnih organizacij za skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti po pravilu ne morejo biti člani izvršnih teles teh organizacij-«. 

Ce bi člani izvršnih teles družbenopolitičnih organizacij imeli tudi funkcijo 
delegatov v skupščini, v njenem družbenopolitičnem zboru, bi se tako preveč 
nakopičile funkcije in pooblastila pri istih posameznikih, kar ni v skladu 
z dosedanjimi dolgoletnimi samoupravnimi težnjami, ki so bile tudi izrecno 
usmerjene proti prevelikim kopičenjem funkcij in pooblastil. 
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Če bi na primer večino družbenopolitičnih delegacij v republiki ali občini 
predstavljali člani izvršnih vodstev petih družbenopolitičnih organizacij, bi bili 
oni sami skoraj cel družbenopolitični zbor (ki naj bi imel le 50 članov) in tako 
bi bil ta zbor praktično sestavljen iz posameznikov, ki že imajo največja, iz- 
vršna pooblastila v svojih organizacijah. 

Glede prve predlagane dopolnitve je bilo v ustavni komisiji sprejeto sta- 
lišče, da ni potrebe, da bi se nezdružljivost funkcije člana delegacije razširila 
še na druge kategorije delovnih ljudi, razen tistih, ki po ustavi ne morejo biti 
člani delavskega sveta. Razen tega je treba upoštevati, da gre pri funkcionarjih, 
za katere se predlaga izključitev iz članstva v delegaciji, za ljudi, ki nimajo 
statusa delavca v združenem delu v delovni skupnosti, kjer se voli delegacija. 
Tudi v javni razpravi ni bilo zahtevano, da bi bilo treba to nezdružljivost 
širiti še na druge kategorije. 

Glede drugega predloga je bilo sprejeto stališče, da taka prepoved ni stvar 
ustavnega urejanja, ampak da gre za odločitve družbenopolitičnih organizacij 
samih, ki jih bodo izvajale v kandidacijskem postopku. Treba je omeniti, da je 
v pravilniku Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki ureja kandi- 
diranje članov družbenopolitičnega zbora, predvideno, da individualni organi 
vodstev in drugi člani izvršnih teles praviloma ne morejo biti delegati v druž- 
benopolitičnem zboru. 

162. člen 

Predlagano je bilo, da bi bilo treba v 4. vrsti prvega odstavka za besedo 
»delegirajo« dodati besedi »ali kandidirajo-«. 

Določba, da se lahko pravica delegacij omeji samo na kandidiranje dele- 
gatov (ne pa določanje delegatov), bi omogočila, da delovni ljudje določijo 
tudi, za katero skupščino in katero trajno nalogo bo določen posamezen delegat. 
Tako bi bih delegati v vsakem pogledu bolje povezani z delovnimi ljudmi. 

Ta predlog pomeni uskladitev s predlogom k 156. členu besedila predloga 
republiške ustave in ni bil sprejet iz razlogov, ki so navedeni pri 156. členu. 

163. člen 

Predlagano je bilo, da bi se drugi odstavek dopolnil in spremenil tako, 
da bi se glasil: 

»Družbenopolitične organizacije v okivru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva določajo z dogovorom, upoštevajoč predloge svojih osnovnih organi- 
zacij, listo kandidatov za delegate v skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
iz vrst svojih delegacij. Število kandidatov na listi mora biti praviloma najmanj 
za eno četrtino večje od števila delegatov v družbenopolitičnem zboru skupščine 
družbenopohtične skupnosti.« 

Ti predlogi zadevajo temeljne družbenopolitične odnose, zlasti pa hočejo 
na realen način povečati sodelovanje širšega kroga delovnih ljudi pri določanju 
delegatov za družbenopohtične zbore, s čimer pa nikakor ni negirana aktivna 
in koordinacijska vloga vodstev družbenopolitičnih organizacij pri procesu 
kandidiranja in volitev. Zato omenjeni predlogi niso samo tehnični, izvedeni in 
formalni in jih zato ni mogoče urediti samo z zakoni in statuti, ampak morajo 
priti v ustavo. 
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Ce naj bi vse članstvo družbenopolitičnih organizacij sodelovalo pri izboru 
kandidatov in zlasti če bi bilo — kot predvidevajo nekateri predlogi — število 
kandidatov za družbenopolitične zbore enako številu bodočih delegatov v druž- 
benopolitičnem zboru (zaprta lista), bi bile možnosti vpliva širše baze na dolo- 
čanje delegatov neznatne; nastal bi vtis, da praktično le sama vodstva določajo 
te delegate in hkrati bi tu povsem odstopili od načela »več kandidatov za eno 
mesto«, ki volilnemu telesu omogoča nek izbor in ki se je že precej afirmiralo 
v naši dosedanji praksi. 

Določba drugega odstavka 163. člena besedila predloga ustave SR Slovenije, 
da »družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva z dogovorom določijo listo kandidatov za delegate v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti iz vrst svojih delegacij« ne pomeni, da v procesu določanja 
kandidatne liste sodelujejo le vodstva organizaciji. Taka določba v ustavi zado- 
stuje, zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegacij v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti pa bo določil, da se določbe o kandidiranju in določanju 
liste kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru urejajo s pravilnikom, 
ki ga z dogovorom sprejmejo delegacije družbenopolitičnih organizacij v Re- 
publiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva. Omenjeni pravilnik 
(oziroma osnutek pravilnika) določa, da o listi kandidatov za delegate v družbe- 
nopolitičnem zboru razpravljajo in sodelujejo v procesu njenega sprejemanja ne 
samo vodstva družbenopolitičnih organizacij, ampak tudi osnovne organizacije 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, s čimer se uresničuje osnovna misel 
predloga za dopolnitev drugega odstavka 163. člena besedila predloga repu- 
bliške ustave. 

V zvezi z določbo o »zaprti listi«, ki jo vsebuje delovni osnutek zakona 
o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti, je treba povedati, da glasovanje o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politični zbor ni najbolj bistvena faza v procesu oblikovanja tega zbora. Vse- 
binsko najpomembnejša faza je prav gotovo kandidacijski postopek, ki zago- 
tavlja najširšo udeležbo delovnih ljudi v okviru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, kot je bilo že poudarjeno. Gre za to, da pomeni zaprta lista predlog 
skupine, teama, ki je sposoben, zadolžen in odgovoren, da v skupščini uveljavlja 
politiko družbenopolitičnih organizacij v zadevah, ki so v pristojnosti družbeno- 
političnega zbora. Zato pomeni glasovanje za listo glasovanje za politiko, ki jo 
bo tak »team^ zastopal in zaupnico kandidatom na tej listi in listi v celoti 
glede njihove sposobnosti ter politike v skupščini. Z neposrednim glasovanjem 
delovnih ljudi in občanov v občini oziroma delegatov v družbenopolitičnem 
zboru občinske skupščine o izvolitvi delegatov v občinski oziroma republiški 
družbenopolitični zbor pa je dana delovnim ljudem in občanom v občini oziroma 
delegatom družbenopolitičnega zbora občinske skupščine poleg tega tudi realna 
možnost za učinkovito demokratično kontrolo tudi samega kandidacijskega 
postopka. Po določbah delovnega osnutka že omenjenega zakona o volitvah 
imajo delovni ljudje in občani v občinah oziroma delegati v družbenopohtičnih 
zborih občinskih skupščin pravico glasovati za listo v celoti oziroma proti listi 
v celoti, lahko pa tudi črtajo posamezne kandidate. Meni se, da je lista kandi- 
datov za delegate v družbenopolitični zbor sprejeta, če za Usto v celoti in za 
posameznega kandidata glasuje določeno število delovnih ljudi in občanov 
oziroma delegatov. 
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251. člen 

Predlagano je bilo, naj bi že v ustavnem besedilu opredelili naziv samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki jih pripadniki italijanske in madžarske narod- 
nosti ustanavljajo zaradi zadev svoje nacionalne kulture in prosvete. Po pred- 
logu naj bi že v ustavnem besedilu opredelili naziv tako, da bi dejali: »... samo- 
upravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo narodnosti »oziroma« 
... samoupravne interesne skupnosti narodnosti za prosveto in kulturo.« 

Ta predlog ni bil sprejet, ker je prevladalo stališče, da je stvar vsake 
narodnosti, kako bo opredelila ime posamezne samoupravne interesne skupnosti 
za zadevć svoje prosvete in kulture. Zato ustreza splošna ustavna opredelitev 
z navedbo zadev oziroma področja dejavnosti te skupnosti. 

POROČILO 

o obravnavi položaja in razvoja RTV Ljubljana 
v luči nekaterih najpomembnejših sestavin 

Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo ter 
odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejav- 
n o s t i sta na skupni seji dne 20. februarja 1974 obravnavala gradivo o položaju 
in razvoju RTV Ljubljana v luči nekaterih najpomembnejših sestavin, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo zavod RTV Ljubljana. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da nudi predloženo gradivo solidno podlago 
za začetek razpravljanja o najaktualnejših problemih položaja in razvoja radia 
in televizije na Slovenskem. 

Splošna ocena je bila, da gradivo obravnava v večji meri tehnična, mate- 
rialna in organizacijska vprašanja zavoda ter njihovo reševanje, v manjši meri 
pa vsebinska vprašanja in prizadevanja za izboljšanje kakovosti radijskih in 
televizijskih programov tako v sedanjem kot v predvidenem razširjenem obsegu. 
Obeh vrst problemov ni mogoče ločeno obravnavati in reševati, ker zlasti šir- 
jenje programov brez potrebne materialne in kadrovske baze ni utemeljeno. 

V zvezi s programskimi vprašanji je bilo opozorjeno na potrebo po odprtosti 
zavoda nasproti vsej1 kulturni in umetniški ustvarjalnosti v Sloveniji. Treba 
je upoštevati, da so bila v ta medij v povojnem obdobju vložena velika druž- 
bena sredstva, s čimer je bilo omogočeno, da postane zavod RTV Ljubljana vse 
bolj soodgovoren za razvoj in krepitev kulturnega in umetniškega ustvarjanja 
v Sloveniji. Tako so mu zagotovoljene tudi možnosti za lastne kvalitetne pro- 
grame. Slovenija je premajhen kulturni prostor za kakršnokoli konkurenčnost 
med umetniškimi korpusi v okviru zavoda in drugimi zunaj njega. V zavodu 
morajo zato dobiti možnosti za uveljavljanje vse oblike kulturne in umetniške 
ustvarjalnosti v Sloveniji, pri čemer je treba stremeti za čim tesnejšim pro- 
gramskim sodelovanjem med RTV in drugimi ustanovami, kot so gledališča, 
glasbene ustanove, filmske proizvodne organizacije in druge. Se zlasti pa je bilo 
v razpravi opozorjeno na potrebo po povezovanju zavoda s kulturnimi in drugi- 
mi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, da bi se zagotovila optimalna eno- 
vitost v kreiranju in izvajanju kulturne pa tudi izobraževalne politike v Slove- 
niji. Prek teh skupnosti naj bi se učinkoviteje odražal vpliv tvorcev programov 
ter poslušalcev in gledalcev pri odločanju o vseh temeljnih vprašanjih zavoda. 
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S tem v zvezi so bili člani odborov obveščeni o načrtu nove organizacije 
samoupravljanja zavoda, ki naj bi omogočila večji vpliv družbe in kulturnega 
zaledja na program in financiranje zavoda. Odbora sta se zato zavzela, naj bi 
o gradivu široko razpravljale kulturne skupnosti in drugi zainteresirani dejav- 
niki, s tem da bi za to razpravo moral zavod gradivo še dopolniti, zlasti glede 
programske usmerjenosti in nove organizacije samoupravljanja. 

V razpravi o šolskem in izobraževalnem programu je bilo ugotovljeno, 
da so bili šele v zadnjem obdobju doseženi premiki, še vedno pa ni dokončno 
odločeno o šolskih TV oddajah. Pri tem je jasno, da morajo programsko stran 
teh oddaj prevzeti ustrezne prosvetne institucije, zavod pa tehnično in izved- 
beno plat. Zatika pa se tudi pri financiranju, zato je potreben dogovor med 
izobraževalno skupnostjo in zavodom. V kasnejši razpravi je bilo zastavljeno 
tudi vprašanje, ali sodi šolski in izobraževalni TV program kot enakovreden 
drugim v temeljno dejavnost zavoda ali ne. Od odgovora na to vprašanje 
je namreč v precejšnji meri odvisna tudi določitev materialnih obveznosti za 
izvedbo tega programa. 

V zvezi z nadaljnjim razvojem tehnične baze RTV Ljubljana sta odbora 
zavzela stališče, da je povečanje vidnosti televizije med našimi rojaki zunaj 
meja Slovenije prioritetna naloga. Zato sta odločno podprla predlog za posta- 
vitev pretvornikov na Peci in Golici, ki naj bi omogočila dober sprejem slo- 
venske televizije velikemu delu Koroških Slovencev. Mednarodno-pravne zaplete 
pri tem vprašanju je treba čimprej razrešiti, pri čemer naj avstrijska stran 
upošteva enake kriterije, kot jih je takrat, ko se je potegovala za pravice svoje 
manjšine v južni Tirolski. 

Odbora sta tudi priporočila, naj bi zavod RTV Ljubljana namenil več 
pozornosti programom, namenjenim porabskim Slovencem. 

Programi, namenjeni italijanski narodnostni skupnosti, so preveč enostran- 
sko in izolirano zasnovani in ne vsebujejo dovolj elementov že doseženega 
sožitja dveh narodov ob meji. Poleg prizadevanj za odpravo tega bi bilo treba 
tudi zagotoviti, da bodo programi TV studia Koper podnaslovi j eni v sloven- 
ščini. 

V razpravi so bile izrečene kritične pripombe o TV reklamah, pri katerih 
je odbijajoča predvsem njihova enoličnost oziroma dolgotrajno ponavljanje. 
Tu bi lahko bila dosežena pestrost. Glede tujih oddaj za otroke je bila dana 
sugestija, naj bi bile sinhronizirane v slovenščini. 

Glede uvajanja barvne televizije je bilo v razpravi izraženo enotno mnenje, 
da je to realna perspektiva prihodnjih let. Vendar tu ne gre samo za relativno 
lahko rešljiva finančna in tehnična vprašanja v okviru zavoda, na kar se 
predvsem omejuje gradivo, marveč tudi za možnosti in pripravljenost prebi- 
valstva za časovno enako pospešeno zamenjavo televizijskih sprejemnikov, 
kot bi se pospešeno uvajalo oddajanje barvnega programa. V tem večjega 
zaostajanja ne bi smelo biti. Pri 'tem kaže upoštevati tudi dejstvo, da je bilo 
na primer konec leta 1968 v Sloveniji približno 175 tisoč plačnikov TV naroč- 
nine, do oktobra 1973 pa se je povečalo na 293 tisoč, kar pomeni, da je relativno 
veliko sprejemnikov, ki bodo še več let uporabni. Oddajanje barvnega programa 
ni samo vprašanje zavoda RTV, ker gre tu za plansko postavko o možnostih 
preusmeritve potrošnje prebivalstva in o posledicah te preusmeritve, če bi 
ostala cena barvnih sprejemnikov še vedno tako visoka. Pri uvajanju barvnega 
programa pa na drugi strani ne bi smela biti prisotna nekakšna lažna socialna 
diferenciacija, ki bi zavirala napredek. 
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V razpravi je bilo nadalje tudi ugotovljeno, da pri uvajanju barvne tele- 
vizije še niso usklađena vsa stališča. Na eni strani se to prikazuje kot nujna 
potreba delovnih ljudi, na drugi strani pa se barvni sprejemniki tretirajo 
kot luksuzni artikli, ki so temu primerno visoko obdavčeni. Torej gre za vpra- 
šanja, o katerih so potrebna stališča in rešitve še drugih organov in organizacij, 
na primer zavoda SR Slovenije za planiranje, izvršnega sveta, pa tudi zvezne 
skupščine glede davčne politike. 

Za poročevalca na sejah zborov sta odbora določila svoja predsednika. 

Št.: 64-12/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

1. člen 

Druga alinea prvega odstavka 2. člena zakona o osnovni šoli »Uradni list 
SRS«, št. 9-51/68, št. 14-108/69 in št. 31-279/72) se spremeni tako, da se glasi: 

»— uvaja učence v razumevanje temeljnih zakonitosti razvoja narave in 
družbe in jim s tem daje temelje za oblikovanje marksističnega pogleda na svet.« 

2. člen 

V 3. členu se beseda »z delovnimi« nadomesti z besedami: »s krajevnimi 
skupnostmi, z organizacijami združenega dela.« 

3. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pouk v osnovni šoli je za učence in za odrasle brezplačen. Učenci iz 

oddaljenih krajev imajo med obveznim šolanjem pravico do brezplačnega pre- 
voza v šolo oziroma do brezplačne oskrbe v kraju šolanja. 

Osnovna šola skupaj s starši, krajevno skupnostjo, občino, organzacijami 
združenega dela in samoupravnimi interesnimi skupnostmi zagotavlja tudi 
druge materialne pogoje za uspešno šolanje.« 

4. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola je organizacija združenega dela, katere dejavnost je poseb- 

nega družbenega pomena. 
Osnovna šola je lahko organizirana kot temeljna organizacija združenega 

dela ali druga organizacija združenega dela v sestavi delovne organizacije 
ali kot sestavljena organizacija združenega dela. 

Vzgojnoizobraževalni proces organizira osnovna šola kot centralna osnovna 
šola, kot podružnica v sestavi centralne osnovne šole ali kot samostojna osnovna 
šola. 

Samostojna osnovna šola in centralna osnovna šola sta zavod.« 
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5. člen 

Prvi odstavek 12. člena se črta. 

6. člen 

Drugi odstavek 13. člena se črta. 

7. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola pridobiva dohodek za opravljeno delo po pogodbi, ki jo 

sklene s pristojno izobraževalno skupnostjo. 
Osnovna šola lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov v skladu s 

svojim delovnim programom in opravljenim delom.« 

8. čl an 

Četrta alinea 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
>x— organizira šolo v naravi, letovanja in druge oblike dela z učenci 

v prostem času.« 
9. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izboljšanje in poglabljanje vzgojnoizobraževalnega dela lahko osnovna 

šola vključuje v svoje delo šolske pedagoge, psihologe, socialne in druge 
strokovne delavce.« 

10. člen 

V 22. členu se besedi: »pedagoški svet« nadomestita z besedami: »strokovni 
svet zavoda za šolstvo SR Slovenije«. 

11. člen 

Za 26. členom se doda nov 26. a člen, ki se glasi: 
»Za uspešnejše uresničevanje vzgojnoizobraževalnih smotrov osnovne šole 

in za izenačevanje pogojev za izobraževanje lahko osnovna šola organizira 
oddelke podaljšanega bivanja.« 

12. člen 

Besedilo po podpičju v drugem odstavku 28. člena se spremeni tako, da se 
glasi: »v petem razredu lahko poučujejo posamezne skupine predmetov tudi 
učitelji, usposobljeni za razredni pouk.« 

13. člen 

V prvem odstavku 29. člena se besede: »z organizirano in sistematično 
dodatno pomočjo« nadomestijo z besedami: »z organiziranim in sistematičnim 
dopolnilnim in dodatnim poukom.« 

Drugi odstavek 29. člena se črta. 

14. člen 

V 33. členu se črta drugi odstavek, tretji odstavek postane drugi. 
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15. člen 

34. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učitelji med šolskim letom sproti preverjajo in ocenjujejo učenčev napre- 

dek, obseg in kakovost znanja, ugotavljajo sposobnost, prizadevnost, razvoj 
učnih in delovnih navad učenca ter njegovo vzgojen ost. Ugotovitve o znanja 
in vedenju učenca izraža učitelj z ocenami.« 

16. člen 

35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učtenci prejmejo polletno in letno oceno iz vseh predmetov, ki se poučujejo 

v razredu, razen iz predmeta družbeno moralna vzgoja. Učenci se ocenjujejo 
tudi iz vedenja. Ob koncu šolskega leta se ocenjuje tudi splošni uspeh učencev.« 

17. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če učenčevi starši menijo, da je bil učenec ob koncu šolskega leta oziroma 

pri popravnem ali razrednem izpitu nepravilno ocenjen, lahko predložijo v treh 
dneh po prejemu spričevala učiteljskemu zboru obrazložen ugovor. 

Učiteljski zbor najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komi- 
sijo, ki se prepriča o učenčevem znanju in ga oceni. Ocena komisije je dokončna. 
Ce je določila drugačno oceno, šola učencu izda novo spričevalo. V koimisiji so 
ravnatelj in dva učitelja, ki ju imenuje učiteljski zbor. Delu komisije priso- 
stvuje pedagoški svetovalec, ki ga določi pristojna organizacijska enota Zavoda 
za šolstvo SR Slovenije.« 

18. člen 

39. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, kadar so ocenjeni iz vseh 

predmetov s pozitivnimi ocenami, če ni s tem zakonom drugače določeno. 
Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, čeprav so negativno oce- 

njeni iz predmetov: glasbena vzgoja, likovna vzgoja, telesna vzgoja, tehnična 
vzgoja in gospodinjstvo. 

Učenci prvega in drugega razreda praviloma napredujejo v višji razred. 
Razred ponavljajo, če zaradi daljše odsotnosti od pouka ali drugih izjemnih 
razmer niso sposobni za uspešno delo v višjem razredu. O tem odloči učiteljski 
zbor na podlagi utemeljenega predloga razrednika. 

Učenci tretjega in četrtega razreda osnovne šole napredujejo v višji razred, 
tudi če so negativno ocenjeni iz dveh predmetov, ki so pogoj za napredovanje. 
Ne morejo pa napredovati iz četrtega v peti razred, če imajo v četrtem razredu 
ponovno negativno oceno iz slovenskega jezika in matematike hkrati. 

Učenci od petega do vštetega sedmega razreda, ki so negativno ocenjeni 
iz enega ali dveh predmetov, ki so pogoj za napredovanje, opravljajo popravni 
izpit iz teh predmetov. 

Učenci, ki popravnega izpita ne opravijo, razred ponavljajo. Prav tako 
ponavljajo razred učenci, ki so negativno ocenjeni iz treh ali več predmetov. 
Ti učenci imajo pravico opravljati razredni izpit iz vseh predmetov pred 
koncem istega šolskega leta. 

Učenec, ki po določbah tega zakona lahko napreduje v višji razred, ima 
pravico ponavljati razred zaradi slabšega splošnega uspeha, daljše odsotnosti, 
bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov. 
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V višji razred lahko napredujejo tudi tisti učenci, ki želijo šolanje končati 
v krajšem času, če opravijo razredni izpit iz vseh predmetov iz prejšnjega 
razreda.« 

Varianta 18. člena 
39. člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Učenci od prvega do osmega razreda osnovne šole praviloma napredujejo 

v višji razred. Razred ponavljajo v izjemnih primerih, ko tudi z individualnim 
in skupinskim delom ter z dopolnilnim poukom po 39. a členu tega zakona 
niso dosegli zadovoljivega napredka. O ponavljanju razreda odloči učiteljski 
zbor osnovne šole na podlagi strokovne utemeljitve učitelja in razrednika.« 

19. člen 

Prvi odstavek 39. a člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola organizira dopolnilni pouk za učence, ki pri pouku ne 

napredujejo.« 
Tretji odstavek 39. a člena se črta. 
Četrti odstavek postane tretji. 

20. člen 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Učenci osmega razreda končajo osnovno šolo, kadar so ocenjeni s pozi- 

tivnimi ocenami iz vseh predmetov, če ni s tem zakonom drugače določeno.« 
Tretji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, tudi če so nega- 

tivno ocenjeni iz tujega jezika. 
Tem učencem se na njihovo zahtevo izda spričevalo o končani osnovni 

šoli brez ocene iz tujega jezika.« 
21. člen 

41. a členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»V osnovni šoli se opravljajo popravni in razredni izpiti.« 
Sedanje besedilo 41. a člena postane drugi odstavek. 

22. člen 

42. člen se spremeni in dopolni tako, da se v drugem odstavku za besedo: 
»zlasiti« dodajo besede: »s svetom staršev«. 

23. člen 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Roditeljske sestanke sklicuje in vodi razrednik oziroma ravnatelj. Raz- 

rednik oziroma ravnatelj mora sklicati roditeljski sestanek na zahtevo staršev, 
po sklepu razrednega oziroma učiteljskega zbora ali po sklepu sveta šole. Na 
roditeljskih sestankih razpravljajo navzoči o vseh vprašanjih življenja in 
dela šole, o vzgoji in izobraževanju, o uspehih učencev in lahko predlagajo 
likrppp za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela.« 

24. člen 

Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi: 
»Za organizirano vključevanje interesa staršev v vzgojnoizobraževalno delo 

ima šola svet staršev. 
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Člane sveta delegirajo starši učencev v skladu s statutom šole1. 
Svet staršev izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi delo sveta. Šola zagotav- 

lja materialne in druge pogoje za delo sveta staršev. 
Svet staršev razpravlja in daje predloge o vseh vprašanjih življenja in 

dela šole, zlasti še o organizaciji in programiranju vzgojnoizobraževalnega 
dela ter v skladu s statutom delegira predstavnike staršev v svet šole.« 

25. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgoja za samoupravljanje je sestavina celotnega vzgojnoizobraževalnega 

dela v osnovni šoli, zato mora osnovna šola ompgočati učencem razvojni stopnji 
primerno aktivno udeležbo pri uresničevanju skupnih nalog šole, urejanju 
medsebojnih odnosov in življenja šole. 

26. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učenci oblikujejo razredne skupnosti in šolsko skupnost kot posebne ob- 

like samoupravljanja, v katerih se ob učiteljevi pomoči uvajajo v skupno delo, 
obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela šole ter dajejo predloge 
strokovnim in samoupravnim organom šole.« 

27. člen 

60. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učitelj v osnovni šoli je lahko, kdor ima s temi zakonom predpisano stro- 

kovno izobrazbo, osebnostne in moralne lastnosti, potrebne za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalnega dela in s svojo celotno poklicno in družbenopolitično dejav- 
nostjo zagotavlja uresničenje vzgojnoizobraževalnih smotrov samoupravne so- 
cialistične družbe.« 

28. člen 

62. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalno delo v oddelkih podaljšanega bivanja lahko opravlja, 

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja osnovne šole ali vzgojitelja.« 

29. člen 

Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Učitelji organizirajo in vodijo vzgojnoizobraževalno delo osnovne šole in so 

odgovorni, da pri svojem delu dosežejo smotre vzgoje in izobraževanja.« 

30. člen 

V prvem odstavku 70. člena se za besedo: »vendar« dodajo besede: »pri 
šestdnevnem delovnem tednu«; pika na koncu stavka se spremeni v vejico 
in dodajo besede: »pri petdnevnem delovnem tednu pa ne več kot 22 učnih ur 
na teden.« 

V prvem stavku drugega odstavka 70. člena se za besedo: »pouk« dodajo 
besede: »pri šestdnevnem delovnem tednu«, pika na koncu stavka se spremeni 
v vejico in se dodajo besede: »pri petdnevnem delovnem tednu pa tedensko 20 
ur.« 
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Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalna obveznost učiteljev v oddelkih podaljšanega biva- 

nja učencev je 26 ur vzgojnega dela pri petdnevnem delovnem tednu, pri 
šestdnevnem delovnem tednu pa 30 ur.« 

31. člen 

V drugem odstavku 72. člena se besede: »65. členu temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 43-516/66 in št. 52-617/66)« nadomestijo z 
besedami: »27. členu zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu (Ur. 1. SFRJ, št. 22-310/73).« 

32. člen 

V prvi točki 75. člena se za besedo: »otrok« postavi podpičje, nadaljnje 
besedilo te točke se črta.. 

33. člen 

85. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovno šolo upravljajo člani delovne skupnosti neposredno - ah prek 

svojih delegatov skupaj z delegati družbene skupnosti in staršev v skladu z 
ustavo, zakonom, statutom šole, družbenimi dogovori in samoupravnimi spora- 
zumi.« 

34. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci šole oziroma njihovi delegati skupaj z delegati družbene skupnosti 

in staršev tvorijo svet šole. 
Sestav, število in način delegiranja delegatov družbene skupnosti in staršev 

ter njihove pravice pri upravljanju določa statut osnovne šole v skladu z 
odlokom ustanovitelja.« 

35. člen 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delegati družbene skupnosti in staršev enakopravno z delavci šole oziroma 

njihovimi delegati odločajo o vseh vprašanjih življenja in dela šole. Delegati 
družbene skupnosti in staršev ne morejo odločati o tistih zadevah, ki so ne- 
odtujljiva pravica delavcev v združenem delu po ustavi in zakonih.« 

36. člen 

88. člen se spremeni tako, da se glasi : 
»Strokovni organi osnovne šole so: učiteljski zbor, razredni učiteljski zbor, 

razrednik. 
S statutom osnovne šole se lahko ustanovijo tudi drugi strokovni organi.« 

37. člen 

Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ravnatelj je pedagoški in upravni vodja osnovne šole.« 
V tretjem odstavku 89. člena se besedi: »delovne skupnosti« nadomestita z 

besedo: »sveta.« 
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38. člen 

89. a člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ravnatelj osnovne šole je odgovoren za uresničevanje vzgojnoizobraževal- 

nih smotrov osnovne šole in za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela. 
Ravnatelj kot pedagoški vodja osnovne šole: 
— organizira in vodi delo učiteljskega zbora; 
— usklajuje in usmerja delo razrednih učiteljskih zborov, razrednikov 

in strokovnih delavcev; 
— nadzoruje delo učiteljev s tem, da hospitira pri pouku, analizira vsebino, 

oblike in metode dela učiteljev ter skrbi za odpravljanje vsebinskih in pedago- 
ških pomanjkljivosti ter za skladnost vzgojnega delovanja z idejno- usmerje- 
nostjo socialistične družbe; 

— učiteljem pomaga in svetuje pri razvijanju njihove strokovne in peda- 
goške usposobljenosti; 

— sodeluje s pedagoško službo in pedagoškim inštitutom pri preučevanju 
in usmerjanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti osnovne šole in je odgovoren 
za uresničevanje navodil in ukrepov pedagoške službe; 

—• skrbi za modernizacijo oblik in metod vzgojnoizobraževalnega dela v 
osnovni šoli ter za povezavo osnovne šole z okoljem; 

— spremlja in vrednoti vzgo'jnoizobraževalno delo učiteljev; 
— skrbi za mentorstvo mladim učiteljem; 
— skrbi za družbeno in pedagoško izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih 

delavcev.« 
39. člen 

90. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učiteljski zbor organizira vzgojnoizobraževalno delo in odloča o strokov- 

nih in drugih vprašanjih vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom in 
statutom. 

Učiteljski zbor sestavljajo učitelji in vzgojitelji osnovne šole, šolski peda- 
gogi, psihologi in socialni delavci. 

Razredni učiteljski zbor obravnava in odloča o vprašanjih, ki zadevajo 
posamezne oddelke, v katerih je predmetni pouk. 

Razredni učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji oddelka. 
Vsak oddelek ima razrednika, ki vodi razredni učiteljski zbor in je mentor 

razredne skupnosti.« 
40. člen 

V prvem odstavku 95. člena se črta beseda: »prosvetno«, v drugem od- 
stavku pa beseda: »prosvetne«. 

41. člen 

V 96. členu se besedi: »200 dinarjev« nadomestita z besedama: »1500 
dinarjev«. 

42. člen 

Za 98. členom se doda nov 98. a člen, ki se glasi: 
»Učitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona najmanj 30 let oziroma 

učiteljice najmanj 25 let delovne dobe, lahko ostanejo na svojih delovnih 
mestih v osnovni šoli, čeprav ne izpolnjujejo pogojev 60., 61. in 64. člena 
zakona o osnovni šoli.« 
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43. člen 

99. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Občanom, ki so si pridobili izobrazbo po prej veljavnih predpisih o 

osnovni šoli, ki je trajala manj kot osem let, se šteje, da so končali osnovno 
šolo.« 

44. člen 
100. člen se črta. 

45. člen 

101. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Določbe tega zakona o ocenjevanju se uporabljajo od 1. 9. 1974.« 

46. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu S RS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi osnutek prinaša le nekatere najnujnejše spremembe in dopol- 
nitve, ki so potrebne zaradi uskladitve zakona o osnovni šoli z ustavo in drugimi 
zakoni, pa tudi nekatere popravke, ki zadevajo organizacijo vzgojnoizobra- 
ževalnega dela. 

Razen manjših redakcijskih, terminoloških popravkov prinaša osnutek 
zakona zlasti naslednje spremembe in dopolnitve: 

Poleg določbe, da je pouk v osnovni šoli brezplačen, je poudarjena obvez- 
nost osnovne šole, da skupaj s starši, krajevno skupnostjo, občino, organiza- 
cijami združenega dela in samoupravnimi interesnimi skupnostmi .postopoma 
zagotovi učencem tudi druge pogoje za uspešno šolanje. Menimo, da je prejš- 
nje besedilo zakona, ki govori samo o brezplačni mlečni malici in učbenikih, 
nepopolno, ker je še vrsta drugih materialnih pogojev, ki zagotavljajo uspešno 
šolanje. 

V skladu z zakonom o konstituiranju organizacij združenega dela in njiho- 
vemu vpisu v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 22-309/72) ima osnovna 
šola možnost, da se glede na pogoje, v katerih deluje, organizira kot temeljna 
organizacija združenega dela, kot delovna organizacija, kot enota temeljne 
organizacije združenega dela oziroma delovne organizacije ali kot sestavljena 
organizacija združenega dela. 

Glede na vzgojnowzobraževalni proces se osnovna šola organizira kot cen- 
tralna osnovna šola, kot podružnica centralne osnovne šole ali kot samostojna 
osnovna šola. 

Ker bo samoupravni sporazum o konstituiranju opredelil tudi status šole, 
se črta prvi odstavek 12. člena, ki pravi, da je osnovna šola pravna oseba. 

Določbe o statutu in o vsebini statuta vsebujeta prvi in drugi odstavek 
46. člena zakona o konstituiranju temeljnih organizacij združenega dela in 
vpisu v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 22-309/73 in št. 63-677/73), zato se 
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črta drugi odstavek 13. člena. V skladu z ustavnimi spremembami je 14. 
člen prilagojen tako, da dobiva osnovna šola svoj dohodek za opravljeno delo 
po pogodbi s temeljno izobraževalno skupnostjo in da ima lahko dohodke tudi 
iz drugih virov. 

Osnutek zakona določa, da naj osnovna šola prispeva k izboljšanju kvalitete 
vzgojnoizobraževalnega dela ter pomaga in svetuje učencem,, učiteljem in star- 
šem pri reševanju problemov v šoli in zunaj nje. Zato se 20. člen spremeni 
tako, da osnovna šola lahko vključuje v svoje delo šolske pedagoge, psihologe 
ter socialne in druge strokovne delavce, ne le za pomoč staršem in za organi- 
ziranje vzgojnega svetovanja, temveč za izboljšanje in poglabljanje celotnega 
vzgojno-izobraževalnega dela osnovne šole. 

Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo predpisuje strokovni svet pri 
zavodu za šolstvo SRS (zakon o odpravi pedagoškega sveta — Uradni list 
SRS, št. 26-153/70), zato je treba spremeniti 22. člen. 

V zadnjem stavku drugega odstavka 28. člena je določeno, da zaradi olaj- 
šanja prehoda na predmetni pouk v petem razredu poučujejo nekatere predmete 
ali skupine predmetov posebni učitelji. Zakon ne definira, kdo so posebni 
učitelji, zato povzroča v praksi nejasnosti. V petem razredu so namreč v več- 
jih središčih, kjer ni težav s kadrom, že povsod vpeljali predmetni pouk, v 
drugih krajih pa praviloma poučujejo večino predmetov še vedno razredni 
učitelji. Ker v bližnji prihodnosti ne moremo pričakovati bistvene spremembe 
v kadrovski zasedbi, osnutek zakona še naprej'dopušča, da poučujejo v petem 
razredu tudi učitelji, ki so usposobljeni za razredni pouk. 

V naši šolski praksi sta se uveljavila dva pojma: dopolnilni in dodatni 
pouk. Dopolnilni pouk pomeni delo z učenci, ki so iz različnih razlogov v za- 
ostanku z učno snovjo, dodatni pouk pa je namenjen tistim učencem, ki so nad- 
povprečno nadarjeni in jim je treba omogočiti hitrejši razvoj in napredovanje, 
Zato je treba izraz dodatna pomoč v 29. členu zakona o osnovni šoli zamenjati 
z besedami dodatni in dopolnilni pouk. 

Drugi odstavek 29. člena se črta, ker je dopolnilni pouk podrobno obdelan 
v 39. a členu. 

Po sklepu ustavnega sodišča SRS določba drugega odstavka 33. člena za- 
kona o osnovni šoli in v skladu z ustavo, ker določa, da odrasli za svotje iz- 
obraževanje v osnovni šoli prispevajo del sredstev v skladu s statutom šole. 
Po sklepu republiškega in prosvetno-kulturnega zbora skupščine SRS je izvršni 
svet dolžan predložiti predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osnovni šoli. Predlagamo', da se drugi odstavek 33. člena črta in se s tem 
izenačijo pogoji za osnovno izobraževanje mladine in odraslih. 

Osnutek zakona prinaša tudi nekatere spremembe in dopolnitve določb 
o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli. 

Sedanji sistem ocenjevanja in napredovanja učencev v osnovni šoli ne 
ustreza sodobnim konceptom vzgoje in izobraževanja niti z vidika najnovejših 
dognanj pedagogike, sociologije in psihologije niti glede uresničevanja osnov- 
nih izhodišč reforme osnovne šole. 

Ponavljanje razredov, ki ga je v naših šolah še veliko, učencem ne razvija 
sposobnosti v tolikšni meri, kakor če napredujejo v višji razred, ampak učenca 
prej demotivira za nadaljnje učenje. Nekateri ponavljalci sicer popravijo 
negativno oceno iz predmeta, zaradi katerega so razred ponavljali, dobijo 
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pa negativno oceno iz drugega predmeta, iz katerega so bili prejšnje leto oce- 
njeni pozitivno in tako se njihova pot neuspehov nadaljuje. Napredovanje 
z negativno oceno je bilo pri nas že uvedeno, kasneje pa ponovno odpravljeno. 
Parcialne študije tega niso utemeljile, saj so ugotovile, da je v republiškem 
merilu 34 °/o učencev, ki so napredovah z negativnimi ocenami, naslednji 
razred izdelalo brez negativnih ocen, in to v času, ko še nismo imeli organi- 
ziranega podaljšanega bivanja, dopolnilni pouk pa je bil komaj organiziran, 
14 °/o takih učencev je popravilo negativno oceno iz prejšnjega razreda, dobili 
pa so negativno oceno iz drugega predmeta, kar bi se lahko zgodilo tudi, 
če bi, napredovah z negativno oceno. 

Raziskave so pokazale, da je najmanj polovica ponavljalcev umsko po- 
vprečnih, del celo nadpovprečnih. Način ocenjevanja, ki je v veljavi v osnovni 
šoli, te učence slabo motivira za učenje. 

S spremembo zakonskih določil o ocenjevanju in napredovanju učencev 
skušamo usmeriti ravnanje učiteljev in spremeniti njihov odnos do otrok ter 
odpraviti negativne vplive, ki jih ima na ponavljanje in napredovanje učencev 
pravno regulativni sistem. 

Omejiti skušamo primere neodgovornega ocenjevanja, neutemeljenih zahtev 
po ponavljanju posameznih razredov ter zagotoviti učencem boljše pogoje za 
napredovanje s tem, da učitelja obvezujemo, da utemelji negativno oceno. 

Pomemben napredek vidimo tudi v predlogu za spremembo določil o napre- 
dovanju. Ker je namesto ponavljanja predlagan dopolnjen sistem dopolnilnega 
pouka, se raven osnovne šole ne bo znižala. 

Poseben problem predstavlja ocenjevanje tistih predmetov, ki imajo pre- 
težno vzgojni značaj. Menimo, da bo treba ocenjevanje teh predmetov s številč- 
nimi ocenami čimprej odpraviti in ga nadomestiti z učinkovitejšimi merili za 
spremljanje otrokovega razvoja in napredovanja na tem področju. Predlagana 
rešitev predstavlja kompromis in jo bo mogoče uporabljati le tako dolgo, dokler 
ne bomo uveljavili drugih oblik spremljanja razvoja učencev pri teh predmetih. 

Novost pomeni tudi sprememba 37. člena, ki obravnava pravico staršev 
do ugovora zoper oceno. Učiteljski zbor nima več diskrecijske pravice odločati 
o tem, ali je ugovor upravičen ah ne, temveč mora imenovati komisijo, ki se 
prepriča o učenčevem znanju. Delu komisije prisostvuje pedagoški svetovalec, ki 
ga določi pristojna enota Zavoda za šolstvo SRS. 

Učenci osmega razreda, ki so bih negativno ocenjeni iz tujega jezika, so 
tudi doslej lahko dobih spričevalo o končani osnovni šoli, ne glede na to, ali 
so uspešno opravili popravni izpit. Ker je praksa pokazala, da gre v takih 
primerih pogosto za formalnost, včasih pa učenci sploh ne pridejo k izpitu in 
ne dobijo spričevala o končani osnovni šoh, predlagamo tako besedilo tretjega 
odstavka 40. člena, po katerem bo učenec dobil spričevalo o končani osnovni 
šoh, čeprav ne bo opravljal popravnega izpita iz tujega jezika. Seveda pa je 
takemu absolventu osnovne šole odprta pot samo v tiste srednje šole, ki v svojih 
predmetnikih nimajo tujega jezika. 

Predloženi osnutek uzakonja novo obhko povezovanja med šolo in starši 
— svet staršev. Sveti staršev so se v šolah že močno uveljavili' in pomenijo 
eno izmed oblik povezovanja med šolo in domom. Sveti staršev naj bi razprav- 
ljali o vseh vprašanjih življenja in dela šole, zlasti pa o organizaciji in programu 
vzgojnoizobraževalnega dela ter delegirah svoje predstavnike v svet šole. 
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Osnutek zakona postavlja šolsko skupnost učencev v osnovni šoli kot vzgoj- 
no kategorijo, ki naj učencem omogoči razvojni stopnji primerno aktivno 
udeležbo pri uresničevanju skupnih nalog osnovne šole, urejanju medsebojnih 
odnosov in življenja šole. 

60. člen je glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati učitelji osnovne šole, 
prilagojen idejni usmerjenosti osnovne šole. 

70. 'člen je dopolnjen z učno> obveznostjo učiteljev po petdnevnem delov- 
nem tednu. 

72. člen je usklađen z zakonom o medsebojnih razmerjih delavcev o zdru- 
ženem delu (Uradni list SFRJ, št. 22/73). V osnutku zakona so predvidene 
spremembe določb 85., 86., 87. in 88. člena glede upravljanja osnovne šole. 
Osnovno šolo upravljajo člani delovne skupnosti oziroma njihovi delegati skupaj 
z delegati družbene skupnosti in delegati staršev. Sestav, število in način 
delegiranja v svet šole določa statut osnovne šole v skladu z odlokom ustano- 
vitelja. Delegati družbene skupnosti in staršev v svetu šole enakopravno odlo- 
čajo o vseh zadevah, razen tistih, ki so neodtujljiva pravica delavcev v zdru- 
ženem delu po ustavi in zakonih. 

Jasneje je treba opredeliti tudi naloge in odgovornost ravnatelja, zato' se 
v osnutku poudarja, da je ravnatelj odgovoren tudi za realizacijo vzgojno-iz- 
obraževalnih smotrov osnovne šole kot celote in za skladnost vzgojnega delova- 
nja šole z idejno usmerjenostjo socialistične družbe. 

Glede na znane kadrovske težave v osnovni šoli predlagamo, naj bi zakon 
zagotovil, da starejši učitelji, ki imajo manj kot deset let do upokojitve, lahko 
ostanejo na delovnih mestih, čeprav nimajo predpisane izobrazbe, kot jo 
zahtevata 61. in 63. člen zakona za učitelje osnovne šole. 

V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da se šteje občanom, ki 
so po prej veljavnih predpisih pridobili izobrazbo osnovne šole, trajajoče manj 
kakor osem let, kakor da imajo izobrazbo osemletne osnovne šole. 

Dopolnjeni zakon o osnovni šoli prinaša le nekatere najnujnejše spremembe 
in dopolnitve, temeljita revizija, ki bo dala pravzaprav nov zakon o osnovni 
šoli, pa bo mogoča šele po sprejetju ustave. 

MNENJE DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen 
odsotnega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 44. zasedanju dne 
22. februarja 1974 obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
izvršni svet. 

V načelni in splošni razpravi so delegati občin podprli obravnavani zakonski 
osnutek in ga tudi soglasno sprejeli. Zato predlagajo republiškemu in prosvetno- 
kulturnemu zboru skupščine SR Slovenije, da ga sprejmeta v besedilu, ki 
je predloženo. 

Št.: 61-11/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 
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POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 20. februarja 
1974 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni in podrobni obravnavi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb. 
Osnutek zakona v določbah, ki zadevajo upravljanje osnovnih šol, realizira 

določbe nove ustave. S tem v zvezi se uzakonja nova oblika povezovanja med 
šolo in starši v svetu staršev, šolsko skupnost pa postavlja zakon kot vzgojno 
kategorijo, ki naj učencem omogoči aktivno udeležbo pri uresničevanju skupnih 
nalog osnovne šole, o urejanju medsebojnih odnosov in življenja šole. V 
določbah o pogojih za kadrovanje učiteljev pa so upoštevana stališča skupščine 
o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja. 

Odbor ni zavzel dokončnega stališča k varianti 18. člena osnutka zakona, 
ker bi njena realizacija zahtevala bistveno povečanje sredstev za potrebe 
osnovnega šolstva. Vsakemu učencu, ki ne bi dosegal zadovoljivih uspehov v 
rednem izobraževalnem procesu, bi bilo namreč treba zagotoviti posebno pomoč. 
Odbor bo zavzel stališče do te variante potem, ko bodo do nje zavzele stališče 
temeljne izobraževalne skupnosti in ko bo znan približen izračun potrebnih 
dodatnih sredstev. 

Odbor je za poročevalca določil poslanko Vido Kastrin. 

Št.: 61-11/74 
Ljubljana, 20. 2. 1974 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne 
25. februarja 1974 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb. 
Pri podrobni obravnavi osnutka zakona je odbor sprejel k posameznim 

členom naslednje pripombe ter spreminjevalne in dopolnilne predloge: 
K 3. členu : Odbor se je v načelu strinjal s tem, da odrasli za svoje iz- 

obraževanje v osnovni šoli ne prispevajo lastnih sredstev, vendar je menil, da v 
1. odstavku opredeljena brezplačnost šolanja odraslih ni v skladu z določbami 
nove ustave SR Slovenije, ki se nanašajo na pravice do izobraževanja. 

Financiranje osnovnošolskega izobraževanja odraslih je kompleksno vpra- 
šanje,, ki ga je treba reševati predvsem z dogovori o okviru kadrovske politike 
organizacij združenega dela in posameznih območij v skladu z možnostmi in 
potrebami. Z uveljavitvijo načela brezplačnosti, kot je postavljeno v tem 
členu, pa bodo lahko omejevani predpisi in dogovori, ki ponekod že uspešno 
vključujejo v financiranje vse zainteresirane dejavnike. 

K 4. členu: 2. odstavek naj se uskladi z besedilom nove ustave SR 
Slovenije. 

K 8. členu : V drugi vrsti 1. odstavka naj se besedilo na koncu dopolni 
s »ter s samoupravnimi interesnimi in drugimi skupnostmi:«. 

Predlagatelj naj oceni, če ne bi bilo ustrezneje tudi prvotno besedilo četrte 
alinee 19. člena obdržati in ga le nekoliko sodobneje oblikovati. 
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K 9. členu : V drugi vrsti naj se črta beseda »lahko«, ker je sodelovanje 
naštetih strokovnjakov nujno za uspešno vzgojno-izobraževalno delo šol. Sicer 
pa določba predvideva le njihovo vključevanje v šolsko delo, ne pa tudi njihove 
redne namestitve oziroma sistematizacije delovnih mest. 

V zvezi s to določbo je bilo postavljeno vprašanje, ali so med »drugimi 
strokovnimi delavci.-« mišljeni tudi pravniki oziroma ekonomisti, ki bi prevzeli 
tiste ravnateljeve dolžnosti, ki niso izrazito pedagoškega značaja, 

K 11. členu : V tretji vrsti naj se črta beseda »lahko«, v isti vrsti pa naj 
se za besedo »organizira« vstavi besedilo »sama ali skupaj z vzgojno-varstvenimi 
zavodi, malo šolo in ...«. 

Zaradi pomembnosti naštetih dejavnosti za izenačevanje pogojev šolanja 
otrok je treba »malo šolo« in podaljšano bivanje opredeliti kot redno sestavino 
organizirane osnovne šole. »Mala šola« mora biti v tej določbi posebej izpostav- 
ljena, saj je njena dosedanja dejavnost dala nesporne rezultate predvsem v 
izenačevanju vzgoje predšolskih otrok, hkrati pa se bo s tem pospešila program- 
ska ureditev dela malih šol. 

K 15. členu : Predlagatelj naj ugotovi, zakaj še ni uresničena že pred 
leti dana pobuda tega odbora, da glasbene vzgoje, likovne vzgoje, telesne 
vzgoje, tehnične vzgoje in gospodarstva ne bi več numerično ocenjevali. Opisana 
ocena teh predmetov, čeprav zahtevna za učitelja, bi pomenila napredek v celot- 
nem vrednotenju učenca. 

K 16. členu : Dana je bila pripomba, zakaj se predmet »družbeno-moral- 
na vzgoja« izjemoma ne ocenjuje, še zlasti, ker pomembnost predmeta terja 
predvsem opisno ocenjevanje. Ob tem je bilo večinsko mnenje, da tega pred- 
meta, ki naj bi bil pomemben prispevek pri oblikovanju svetovnega nazora, 
v nobenem- primeru ne gre ocenjevati. Takšno načelo je bilo sprejeto tudi 
ob uvedbi tega predmeta z zahtevo, da se vsebina podrobneje opredeli v 
učnih načrtih. 

Posebej je bilo predlagano, da se v pravilniku o ocenjevanju podrobno 
določi element za oceno iz vedenja. 

K 18. členu : Člani odbora so podprli variantno besedilo tega člena, ker 
je odraz sodobnejšega pristopa in uveljavlja že nekajletno prakso številnih 
osnovnih šol v Sloveniji. Variantna določba je tudi v skladu z načelom osnutka 
resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja, da morajo vsi telesno in duševno 
normalno razviti otroci uspešno končati obvezno osnovno šolo. 

Predlagatelj naj oceni pobudo, dano na seji odbora, da učiteljski zbor os- 
novne šole pri odločanju o ponavljanju razreda upošteva tudi mnenje svetoval- 
ca zavoda za šolstvo SRS, sicer bo lahko prihajalo do različnih odločitev na 
posameznih 'šolah. 

K 19. členu : 2. odstavek naj se v začetku spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola je dolžna organizirati ...«. 
Predlagana dopolnitev je povzeta po prvotnem besedilu 39. a člena. 
K 31. členu : Besedilo naj se uskladi z novo' ustavo SR Slovenije. 
Enaka pripomba velja za 33., 34. in 35. čl en. 
K 42. členu : Predlagatelj naj oceni pobudo, da bi ostali na delovnih 

mestih učitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona — tako kot to velja za 
učiteljice — najmanj 25 let, in ne 30 let delovne dobe, čeprav ne izpopolnju- 
jejo pogojev 60., 61. in 64. člena zakona o osnovni šoli. 
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Za poročevalko na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslan- 
ko Lojzko Gostenčnik-Žmavc. 

St.: 61-11/74 
Ljubljana, 26. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. fe- 
bruarja 1974 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osnovni šoli, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

Komisija je v načelni razpravi soglašala s prizadevanji predlagatelja, ki 
je s predloženim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli že pristopil k usklajevanju s predlogom nove ustave SR Slovenije in z 
osnutkom resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, prav 
tako pa tudi s težnjo, da se v zakonu uredijo nekatere nove sodobnejše rešitve 
na področju osnovnega šolstva. Izraženi pa so bih pomisleki glede predlaganega 
zakonsko-tehničnega pristopa, to je v obliki sprememb in dopolnitev. Predlaga 
se namreč že tretja novela k zakonu o osnovni šoli, kar bo pri neposrednem 
izvajanju in uporabi tega zakona vsekakor povzročalo težave. Zato bi bilo 
po mnenju komisije sprejemljivejše predlagati navedene spremembe in dopol- 
nitve v obliki prečiščenega besedila zakona o osnovni šoli, kar naj predlagatelj 
upošteva, ko se bo lotil izdelave predloga tega zakona. 

Pri podrobni obravnavi po posameznih členih osnutka zakona je komisija 
sprejela naslednje pripombe, predloge in stališča: 

K 3. č 1 e n u : Določba tega člena se dopolnjuje na podlagi sklepa ustavnega 
sodišča SR Slovenije, ki je ugotovilo-, da določba drugega odstavka 33. člena 
zakona ni v skladu z ustavo, ker določa, da odrasli za svoje izobraževanje v 
osnovni šoli prispevajo del sredstev v skladu s statutom šole. V zvezi s pred- 
lagano rešitvijo v predloženem osnutku zakona je komisija menila, naj pred- 
lagatelj uskladi določbe z določbami nove ustave predloga zakona, ki se nana- 
šajo na pravice do izobraževanja. V določbah 207. člena predloga republiške 
ustave je namreč zajamčena brezplačnost izobraževanja in usposabljanja le 
za razvojno motene otroke. V ostalih določbah pa je nakazan prooes, v katerem 
naj se s samoupravnimi odločitvami delovnih ljudi v samoupravnih interesnih 
skupnostih, v skladu z akti družbenopolitičnih skupnosti, uvaja brezplačnost 
v naše šole in izobraževanje postopoma, v skladu z možnostmi in stopnjo druž- 
benega razvoja. 

K 25. členu: V zvezi z določbo tega čleina kot tudi ostalimi določbami 
v zakonu, kjer je govora o upravljanju v osnovni šoli, je bilo opozorjeno, da je 
treba te določbe uskladiti z določbami nove ustave SR Slovenije, ki določa, 
da vzgojno-izobraževalne organizacije upravljajo delavci teh organizacij skupaj 
z načeli o delegatskem sistemu. 

K 42. č 1 e n u : Komisija je izrazila pomisleke v zvezi s predlagano izjemo, 
da lahko učitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona najmanj 30 let oziroma 
učiteljice najmanj 25 let delovne dobe, lahko ostanejo na svojih delovnih mestih 
v osnovni šoli, čeprav ne izpolnjujejo pogojev iz 60., 61. in 64. člena zakona 
o osnovni šoli. Kriteriji, ki so bili določeni v zakonu glede izobrazbenih po- 
gojev, so se namreč s kasnejšo novelo zakona omiljevali, s predloženo novelo 
pa se ponovno določa izjema za zgoraj navedene učitelje. V zvezi s tem je bilo 
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izraženo mnenje komisije, da bi bilo potrebno primernost takega sistema te- 
meljito proučiti in predložiti kompleksno analizo o tem vprašanju, na podlagi 
katere bi se šele lahko zaključilo, ali je dejansko potrebno in realno spre- 
minjati pogoje, ki so bili že sprejeti. 

K 43. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči predlagano rešitev, po 
kateri se šteje, da so občani, ki so si pridobili izobrazbo po prej veljavnih 
predpisih o osnovni šoli, ki je trajala manj kot 8 let, končali osnovno šolo. 
Proučiti bi bilo potrebno materialne posledice, ki jih taka odločitev prinaša in 
kakšna je družbena korist in praktična vrednost take odločitve. 

5t.: 61-11/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

PREDLOG ZAKONA 

o samoupravni stanovanjski skupnosti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se določajo temeljna načela, po katerih delovni ljudje v 
združenem delu in občani v krajevni skupnosti na podlagi družbenega dogo- 
varjanja in samoupravnega sporazumevanja ustanavljajo samoupravne stano- 
vanjske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska skupnost) in v njih, 
po načelih vzajemnosti in solidarnosti, organizirano uresničujejo svoje osebne 
in skupne potrebe in interese pri graditvi, uporabi in gospodarjenju s sta- 
novanji. 

2. člen 

V stanovanjski skupnosti se delovni ljudje združujejo neposredno in prek 
svojih organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij, krajev- 
nih skupnosti in drugih skupnosti. V tej skupnosti delovni ljudje zagotavljajo 
družbeno pomoč, načrtujejo razvoj stanovanjskega gospodarstva, odločajo o 
uresničevanju programa tega razvoja in zaradi zadovoljevanja skupnih intere- 
sov, ciljev in potreb skupno s stanovalci upravljajo s skladom stanovanjskih 
hiš ter zagotavljajo smotrno vzdrževanje, obnavljanje in izgradnjo stanovanj 
in poslovnih prostorov ter uresničujejo tudi druge skupne interese na področju 
stanovanjskega gospodarstva. 

V stanovanjsko skupnost se vključujejo in v njej sodelujejo tudi delovni 
ljudje prek organizacij združenega dela in drugih -družbenih pravnih oseb, ki 
imajo pravico uporabe na stanovanjskih in poslovnih prostorih v stanovanjskih 
hišah v družbeni lastnini, etažni lastniki v takšnih stanovanjskih hišah in var- 
čevalci za stanovanja. 

3. člen 

V stanovanjsko skupnost se lahko vključujejo tudi organizacije združenega 
dela, ki projektirajo, gradijo in vzdržujejo stanovanja, pripravljajo urbanistično 
dokumentacijo ali urejajo zemljišča, stanovanjske zadruge in druge zaintere- 
sirane organizacije in skupnosti, če izpolnijo pogoje, določene s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi stanovanjske skupnosti in s tem zakonom. 
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4. člen 
Delovni ljudje v stanovanjski skupnosti upravljajo z družbenimi sredstvi 

tako, da z njimi racionalno gospodarijo in skrbijo, da se ne zmanjšuje sklad 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah 
v družbeni lastnini in da se s smotrno stanovanjsko graditvijo ta sklad stalno 
povečuje. 

5. člen 

Stanovanjska skupnost je dolžna javno objaviti osnutke družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov, programov za graditev stanovanj, za vzdr- 
ževanje stanovanjskega sklada in za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo- 
darstvu, osnutek finančnega načrta skupnosti in njenih samoupravnih enot 
ter besedilo sprejetih dokumentov. 

II. NALOGE IN USTANOVITEV STANOVANJSKE SKUPNOSTI 

6. člen 

Da se zagotovi uresničevanje osebnih in skupnih potreb in interesov de- 
lovnih ljudi, opravlja stanovanjska skupnost zlasti tele naloge: 

— skrbi za utrjevanje samoupravljanja in za uveljavljanje organiziranega 
družbenega vpliva v stanovanjskem gospodarstvu; 

—■ organizira in povezuje delovne ljudi in občane ter družbene dejavnike 
z namenom, da se poveča obseg stanovanjske graditve in da se postopoma od- 
pravi stanovanjski primanjkljaj; 

•— upravlja s sredstvi in stanovanji v družbeni lastnini ter poslovnimi 
prostori v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini; 

— organizira in izvaja družbeno pomoč in razvija solidarnost in vzajemnost 
v stanovanjskem gospodarstvu z namenom, da se hitreje odpravljajo socialne 
razlike in omogoči vsem delovnim ljudem in občanom, da rešijo svoje stano- 
vanjsko vprašanje; 

— skrbi za uveljavljanje organizirane in družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje ter za uveljavljanje racionalizacije pri graditvi stanovanj z ustreznim 
družbenim vplivom na strukturo, kakovost in ceno stanovanj; 

■— sodeluje pri pripravi osnov za načrt družbenoekonomskega razvoja 
občine za področje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, pripravlja 
osnutek programa stanovanjske graditve, osnove za politiko stanarin in za 
standarde stanovanj ter tehnične normative za vzdrževanje stanovanj; 

— skupno z zbori stanovalcev stanovanjskih hiš in krajevnimi skupnostmi 
oblikuje načela za urejanje in varstvo stanovanjskega okolja ter razvija stano- 
novanjsko kulturo vseh uporabnikov stanovanj. 

7. člen 

Stanovanjsko skupnost s samoupravnim sporazumom ustanovijo: 
— delovni ljudje v združenem delu, ki za stanovanjsko graditev izločajo 

del dohodka oziroma del sredstev, s katerimi samostojno razpolagajo, prek 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih družbeno pravnih oseb; 

— delovni ljudje na delu pri občanu, ki opravlja samostojno dejavnost 
in vplačuje del dohodka v solidarnostni stanovanjski sklad, prek občinskega 
sveta sindikata storitvenih dejavnosti; 
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— imetniki stanovanjske pravice in etažni lastniki v stanovanjskih hišah 
v družbeni lastnini prek zbora stanovalcev v krajevni skupnosti; 

— temeljne organizacije združenega dela in druge družbene pravne osebe, 
ki imajo pravico uporabe na stanovanjih v družbeni lastnini in pravico upo- 
rabe na poslovnih prostorih v stanovanjski hiši v družbeni lastnini; 

— občani, ki namensko varčujejo za stanovanje, prek zbora varčevalcev 
v poslovni banki. 

8. člen 

Stanovanjska skupnost se ustanovi za območje ene občine ali več občin. 
Ce se stanovanjska skupnost ustanovi za območje več občin, se lahko za 

območja občin ustanovijo skupnosti kot deli te stanovanjske skupnosti. 
Stanovanjske skupnosti lahko opravljajo svoje skupne zadeve v stano- 

vanjski skupnosti, organizirani na širšem območju, ki jo upravljajo v skladu 
z načeli o delegatskem sistemu 

Stanovanjske skupnosti ustanovijo za obravnavanje vprašanj in opravljanje 
zadev skupnega pomena, ki presegajo okvir občine oziroma širše skupnosti 
in so pomembne za vse delovne ljudi v republiki, zvezo stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije. 

9. člen 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in ima svoj statut. 
Statut mora biti v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi sta- 

novanjske skupnosti. 
Statut sprejme pristojni organ stanovanjske skupnosti; na statut stano- 

vanjske skupnosti da soglasje občinska skupščina oziroma prizadete občinske 
skupščine, na statut zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije pa skupščina 
SR Slovenije. 

10. člen 

Da bi se zagotovila materialna sredstva za uresničevanje ciljev stano- 
vanjske skupnosti, združujejo temeljne organizacije združenega dela in druge 
družbene pravne osebe denarna sredstva za stanovanjsko graditev v okviru 
stanovanjske skupnosti, vlagajo stanovanjske hiše, stanovanja in poslovne pro- 
store v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, na katerih imajo pravico 
uporabe, v samoupravni sklad stanovanjskih hiš ter izločajo sredstva, ki se 
oblikujejo za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu in jih vlagajo 
v poseben samoupravni solidarnostni sklad. 

11. člen 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi stanovanjske skupnosti za ob- 
močje ene ali več občin se določijo temeljna razmerja med ustanovitelji. 

Pri oblikovanju temeljnih razmerij je treba upoštevati neposreden interes 
vsakega izmed ustanoviteljev pri graditvi in uporabi stanovanj ter pri gospo- 
darjenju s sredstvi za stanovanjsko graditev in stanovanji ter širše interese 
stanovanjskega gospodarstva in razvoja samouprave na tem področju. 

Na tej podlagi se določijo zlasti: 
— način in pogoji združevanja sredstev za stanovanjsko graditev ter o 

upravljanju in gospodarjenju s temi sredstvi; 
>— pravice in obveznosti temeljnih organizacij združenega dela in drugih 

pravnih oseb pri upravljanju in gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, stano- 
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vanji in poslovnimi prostori v stanovanjskih hišah v družbeni lastnim, ki jih 
vlagajo v poseben samoupravni sklad stanovanjskih hiš stanovanjske skupnosti; 

— način upravljanja in gospodarjenja s sredstvi za družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu; 

—> samoupravni organi in druga samoupravna telesa, njihovo delovno 
področje, sestava in način njihove izvolitve; 

— način sprejemanja statuta in drugih splošnih aktov stanovanjske skup- 
nosti ; 

— način ustanavljanja posebnih samoupravnhi enot ali delov stanovanjske 
skupnosti, temeljnih organizacij združenega dela, zavodov in podobno, ki so 
potrebni za izvajanje nalog stanovanjske skupnosti; 

— način pokrivanja poslovnih stroškov stanovanjske skupnosti; 
— način obveščanja javnosti o problematiki in o delu stanovanjske skup- 

nosti. 
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi ko stanovanjske 

skupnosti ustanovijo širšo stanovanjsko skupnost. 

12. člen 

V stanovanjski skupnosti se organizirajo posebne samoupravne enote po 
načelu, da pridejo do izraza specifični interesi za področje graditve stanovanj, 
za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini in za družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu, upoštevajoč pri tem dejanske možnosti 
in potrebe prilagojene krajevnim prilikam. 

Vsako samoupravno enoto predstavlja zbor delegatov, ki ga oblikujejo 
delavci v združenem delu in občani ter drugi ustanovitelji tako, da dele- 
girajo vanj svoje predstavnike. 

Delo samoupravnih enot usklajuje in usmerja skupščina stanovanjske 
skupnosti kot najvišji samoupravni organ te skupnosti. 

13. člen 

Skupščino stanovanjske skupnosti sestavljajo delegati, ki jih izvolijo zbori 
delegatov posameznih samoupravnih enot stanovanjske skupnosti in delegati, 
ki jih delegirajo: 

— samoupravna komunalna skupnost; 
— poslovna enota banke, ki kreditira stanovanjsko graditev; 
— delegati vlagateljev poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v druž- 

beni lastnini, ki jih delegira samoupravni organ sklada stanovanjskih hiš v 
družbeni lastnini; 

delegati pričakovalcev stanovanj, ki jih delegirajo zbori stanovalcev 
krajevne skupnosti in Zveza mladine Slovenije v občini; 

— delegati udeležencev narodnoosvobodilne vojne, ki jih delegira občinska 
organizacija zveze borcev. 

14. člen 

K posameznim samoupravnim enotam stanovanjske skupnosti lahko pri- 
stopijo in v njih uveljavljajo samoupravne pravice in obveznosti tudi: 

— organizacije združenega dela, ki projektirajo in gradijo stanovanja, 
pripravljajo urbanistično dokumentacijo ali urejajo zemljišča, po svojih dele- 
gatih, ki jih delegirajo najvišji organi upravljanja teh organizacij v samo- 
upravno enoto za področje stanovanjske graditve; 
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— organizacije združenega clela, ki vzdržujejo stanovanja po svojih dele- 
gatih, ki jih delegirajo najvišji organi upravljanja teh organizacij v samo- 
upravno enoto za gospodarjenje s stanovanjskim skladom; 

•— stanovanjske zadruge, po svojih delegatih, ki jih delegirajo zbori za- 
družnikov v samoupravno enoto za področje stanovanjske graditve; 

— društva lastnikov stanovanj v stavbah v zasebni lastnini in lastnikov 
družinskih stanovanjskih hiš, po svojih delegatih, ki jih delegira najvišji organ 
društva v samoupravno enoto za gospodarjenje s stanovanjskim skladom; 

— samoupravne interesne skupnosti, ki s svojimi objekti sodelujejo pri 
snovanju in izgradnji stanovanjskih sosesk', po svojih delegatih, ki jih dele- 
girajo njihove skupščine v samoupravno enoto za področje stanovanjske graditve. 

15. člen 
Organizacije iz prejšnjega člena se lahko vključijo v stanovanjsko skup- 

nost, če: 
— izpolnijo pogoje, določene s samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta 

najvišji organ upravljanja organizacije, ki se vključuje v stanovanjsko skup- 
nost in skupščina stanovanjske skupnosti; 

— jih pooblasti občinska skupščina za opravljanje strokovnih nalog s pod- 
ročja urbanističnega planiranja ali urejanja zemljišč; 

— je njihova poglavitna dejavnost projektiranje ali gradnja stanovanj 
in če se z dolgoročno pogodbo s stanovanjsko skupnostjo zavežejo, da bodo 
pretežni del svojih proizvodnih zmogljivosti namenile za uresničevanje srednje- 
ročnega programa stanovanjske graditve v občini; 

—■ se zavežejo, da bodo izdelovale tehnično dokumentacijo in gradile sta- 
novanja v okviru sprejetih standardov stanovanj; 

>— so> podpisnik družbenega dogovora o oblikovanju cen stanovanjske 
graditve. 

16. člen 

Za sporazumno odpravo sporov med posameznimi samoupravnimi eno*- 
tami ali deli skupnosti ter med posameznimi samoupravnimi enotami, deli 
skupnosti in med ustanovitelji se ustanovi pri stanovanjski skupnosti porav- 
nalni svet. 

Poravnalni svet izvoli skupščina stanovanjske skupnosti kot stalen organ 
stanovanjske skupnosti. Delo poravnalnega sveta se natančneje določi s pravil- 
nikom, ki ga sprejme skupščina stanovanjske skupnosti v skladu s predpisi o 
poravnalnih svetih. 

Ce se sporna zadeva pred poravnalnim svetom ne odpravi najpozneje v 60 
dneh od dneva, ko mu je bila zahteva predložena, izda skupščina stanovanjske 
skupnosti začasen ukrep, če je potrebno, da se zagotovi delo stanovanjske 
skupnosti. 

17. člen 

Statut stanovanjske skupnosti oziroma statuti posameznih samoupravnih 
enot določajo izvršilne in druge organe, način organiziranja ter naloge in po- 
oblastila delavcev, ki opravljajo strokovne naloge za stanovanjsko skupnost. 

18. člen 

Poslovni stroški za delovanje stanovanjske skupnosti se krijejo iz namen- 
skih sredstev za graditev stanovanj, ki jih v ta namen združujejo temeljne 
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organizacije združenega dela in druge družbeno pravne osebe, iz sredstev 
solidarnostnega stanovanjskega sklada ter iz stanarin in najemnin. Višino sred- 
stev za poslovne stroške določa najvišji organ samoupravljanja stanovanjske 
skupnosti. 

19. člen 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi širše skupnosti oziroma zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije se določijo temeljna razmerja med stano- 
vanjskimi skupnostmi kot ustanovitelji in širšo skupnostjo oziroma zvezo 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

20. člen 

Stanovanjska skupnost je za opravljanje nalog, določenih v 6. členu tega 
zakona, odgovorna občinski skupščini;, če je stanovanjska skupnost usta- 
novljena za območje več občin, je odgovorna občinskim skupščinam, na 
katerih območju deluje. 

21. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za Jugoslovansko ljudsko armado in 
njene pripadnike, če pristojni vojaški organi ne določijo drugače. 

III. PREHODNE DOLOČBE 

22. člen 

Delovni ljudje v združenem delu in občani ter drugi ustanovitelji ustanovijo 
stanovanjsko skupnost za svoje območje najpozneje do 30. junija 1974. 

23. člen 

Potem, ko se ustanovi stanovanjska skupnost v občini in se oblikuje sklad 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini v okviru te skupnosti, prenesejo orga- 
nizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini sredstva 
tega sklada v upravljanje in gospodarjenje stanovanjski skupnosti. 

prenos sredstev sklada stanovanjskih hiš v družbeni lastnini iz organizacij 
za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini se izvrši na pod- 
lagi zaključne bilance na dan prevzema; prenos je treba izvršiti najpozneje 
v 90 dneh od dneva ustanovitve sklada stanovanjskih hiš v družbeni lastnini 
v okviru stanovanjske skupnosti. 

24. člen 

Potem, ko se ustanovi stanovanjska skupnost v občini in se oblikuje samo- 
upravna enota za stanovanjsko graditev, prevzame ta enota v upravljanje 
sredstva, ki so jih temeljne organizacije združenega dela in druge družbene 
pravne osebe na podlagi družbenega dogovora po 13. členu zakona o progra- 
miranju in financiranju graditve stanovanj (Uradni list SRS, 54/72 in 24/73) 
namensko združila za stanovanjsko graditev. 

25. člen 

Solidarnostni stanovanjski sklad postane po ustanovitvi stanovanjske skup- 
nosti v občini samoupravna enota te skuposti za družbeno pomoč v stanovanj- 
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skem gospodarstvu. Sredstva, pravice in obveznosti solidarnostnega stanovanj- 
skega sklada preidejo na to samoupravno enoto; sredstva solidarnostnega stano- 
vanjskega sklada se smejo tudi vnaprej uporabljati samo 'za namene, ki jih 
določa zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list 
SRS, št. 5-12/72). 

26. člen 

Samoupravni enoti stanovanjske skupnosti za družbeno pomoč v stanovanj- 
skem gospodarstvu kot investitorju najemnih stanovanj v družbeni lastnini v 
smislu 9. člena zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu pri- 
pada amortizacija od stanovanj, zgrajenih iz sredstev družbene pomoči ves 
čas, dokler vložena sredstva niso povrnjena. 

Samoupravna enota iz prejšnjega odstavka lahko kot investitor zahteva 
od temeljne organizacije združenega dela ah druge družbeno pravne osebe 
solidarnostno udeležbo za izgradnjo stanovanj, namenjenih za delavce z niž- 
jimi osebnimi dohodki, za mlade družine in stare ljudi. V takem primeru dobi 
temeljna organizacija združenega dela ali druga družbeno pravna oseba pra- 
vico do enkratne dodelitve stanovanja. 

Sredstva, dana kot solidarnostna udeležba za gradnjo stanovanj iz prejš>- 
njega odstavka, se temeljni organizaciji združenega dela oziroma drugi druž- 
benopravni osebi ne vrnejo. 

27. člen 

Postopek za sklepanje samoupravnega sporazuma za ustanovitev stano- 
vanjske skupnosti pripravi in izvede iniciativni odbor za ustanovitev stanovanj- 
ske skupnosti v občini. 

Iniciativni odbor pripravi osnutek samoupravnega sporlazuma o usta- 
novitvi stanovanjske skupnosti in osnutek njenega statuta ter ga predloži v 
javno razpravo za 30 dni. Po opravljeni javni razpravi predloži iniciativni od- 
bor samoupravni sporazum v podpis ustanoviteljem in opravi volitve v skup- 
ščino stanovanjske skupnosti. 

28. člen 

Stanovanjske skupnosti, ki so jih ustanovile občinske skupščine z odlokom 
ali družbenim dogovorom, pripravijo in sprejmejo samoupravni sporazum o 
ustanovitvi stanovanjske skupnosti v smislu 11. člena tega zakona najpozneje 
do 30. junija 1974. 

Ko se konstituira stanovanjska skupnost in njeni organi na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi v skladu s tem zakonom, odpravijo ob- 
činske skupščine svoje odloke o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, podpisniki 
pa družbene dogovore o ustanovitvi teh skupnosti. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Ko se ustanovi samoupravna stanovanjska skupnost v občini, se prenehajo 
za območje te občine uporabljati določbe zadnjega odstavka 13. člena in določbe 
drugega odstavka 24. člena zakona o programiranju in financiranju graditve 
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stanovanj (Uradni list SRS, št. 5-11/72) ter določbe drugega odstavka 9. člena 
zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, 
št. 5-12/72). 

30. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti je pripravil predla- 
gatelj na podlagi osnutka, ki je bil objavljen v glasilu skupnosti slovenskih 
občin »Občan«, ter pripomb in predlogov, ki so bili dani v večmesečni javni 
razpravi k osnutku zakona. Predlog zakona konkretizira temeljna načela, 
ki jih o samoupravnem organiziranju na področju stanovanjskega gospodarstva 
podrobneje opredeljuje resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva in podrobneje opredeljuje določbe o organizaciji in delu stanovanjskih 
skupnosti, kakor jih vsebuje predlog ustave SR Slovenije. Poleg tega upošteva 
predlog zakona nekatere izkušnje iz dosedanje prakse pri oblikovanju stano- 
vanjskih skupnosti v občinah. 

Javna razprava je potrdila temeljna izhodišča, na podlagi katerih je bil 
pripravljen osnutek zakona. Večina njegovih temeljnih načel je bila že upo- 
rabljena pri snovanju in organizaciji stanovanjskih skupnosti (skoraj vse občine 
v SR Sloveniji imajo imenovane iniciativne odbore, mnoge so formirale sta- 
novanjske skupnosti z odlokom). 

Predlagana rešitev, da se stanovanjska skupnost organizira kot temeljna 
skupnost za območje občine in da se z zakonom omogoči tudi oblikovanje 
stanovanjskih skupnosti za širše območje, je bila v javni razpravi v celoti 
sprejeta. Glede ustanovitve stanovanjske skupnosti za območje republike pa 
predlog zakona upošteva sugestijo iz javne razprave, da tako skupnost usta- 
novijo same stanovanjske skupnosti kot zvezo stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije. Zato predlog zakona več ne vsebuje določb o zadevah skupnega pomena, 
ki bi jih urejala ta skupnost, kakor je to bilo predvideno z osnutkom zakona. 

Glede organizacije stanovanjske skupnosti je v predlogu predvideno, da 
ima le^-ta eno samo skupščino in da delo njenih samoupravnih enot vodijo 
zbori delegatov. S tako rešitvijo se notranja organizacija stanovanjskih skup- 
nosti poenostavi in lažje prilagaja krajevnim razmeram. 

Na podlagi sugestij iz javne razprave vsebuje predlog zakona tudi določbo, 
da je po ustanovitvi stanovanjske skupnosti lahko solidarnostni stanovanjski 
sklad, kot posebna samoupravna enota te skupnosti, sam investitor najemnih 
stanovanj v družbeni lastnini za družine in občane z nižjimi osebnimi dohodki, 
za mlade družine in stare ljudi ob pogojih, ki jih določa zakon. 

S predlogom zakona je predvideno, da je treba stanovanjske skupnosti v 
občinah ustanoviti najpozneje do 30. junija tega leta. Določbe tega zakona pa 
ne veljajo za JLA, če se sama prostovoljno ne vključi v stanovanjsko skupnost. 

Ker ostaja predlog zakona v mejah temeljnih določb in prepušča urejanje 
medsebojnih pravic, obveznosti in drugih samoupravnih razmerij ustanovite- 
ljem samim, moramo poudariti pomen samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
stanovanjske skupnosti. Ta dokument bodo morali ustanovitelji skrbno* pripra- 
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viti in z njim dovolj podrobno opredeliti ustanoviteljska razmerja, da bi tako 
omogočili nemoteno delovanje stanovanjske skupnosti. Ta samoupravni spora- 
zum je že pripravljen v osnutku. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 20. 2. 1974 obravnaval predlog za- 
kona o samoupravni stanovanjski skupnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. 

S predloženim zakonom, s katerim urejamo organizacijo samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti, se odbor načelno strinja, predlaga pa k besedilu 
naslednje amandmaje: 

K 2. členu: V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »tudi« uvrsti 
za besedo »ljudje«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 7. č le n u : 1) Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi: 
»7. a člen 
Zadeve programiranja in financiranja graditve stanovanj in stanovanjskih 

hiš ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, gospo- 
darjenja s skladom stanovanjskih hiš ter družbena pomoč v stanovanjskem go- 
spodarstvu so zadeve posebnega družbenega pomena. 

Zadeve iz prejšnjega odstavka uresničujejo delovni ljudje v stanovanjskih 
skupnostih. Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da se posamezne 
odločitve o zadevah, ki so posebnega družbenega pomena, morejo sprejeti v 
soglasju z občinsko skupščino.« 

Ker predlog nove ustave ne opredeljuje, katere so dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, temveč prepušča, da se to določi z zakonom, je potrebno 
v zakonu o samoupravni stanovanjski skupnosti zadeve posebnega družbenega 
pomena na področju stanovanjskega gospodarstva opredeliti in urediti način 
uresničevanja tega posebnega družbenega interesa. 

2) Za 7. a členom se doda nov 7. b člen, ki se glasi: 
»7. b člen 
V stanovanjski skupnosti se organizirajo na načelu, da pridejo do izraza 

specifični interesi delovnih ljudi, posebne samoupravne enote za področje: 
—• graditve stanovanj, 
— družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu., 
— gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini. 
Vsako samoupravno enoto predstavlja zbor delegatov, ki ga oblikujejo 

delavci v združenem delu in občani ter drugi ustanovitelji tako, da delegirajo 
vanj svoje predstavnike.« 

Zaradi pomembnosti je potrebno predlagani 12. člen uvrstiti v zakonu 
takoj za novim 8. členom. Odbor pa zaradi večje jasnosti predlaga tudi navedeno 
preformulacijo besedila. 

3) Predlagani 12. člen se črta. 
K 11. členu: Za šesto- alineo v tretjem odstavku naj se vnese nova 

sedma alinea, ki se glasi: 
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»— način usmerjanja in usklajevanja dela posebnih samoupravnih enot 
ali delov stanovanjske skupnosti«. 

Usmerjanje in usklajevanje dela samoupravnih enot je potrebno urediti 
že s samoupravnim sporazumom, zato predlagamo navedeno dopolnitev. 

K 13. členu : Za peto naj se doda nova šesta alinea, ki se glasi: 
»— delegati društev upokojencev in invalidov.« 
Odbor meni, da morata biti v skupščini stanovanjske skupnosti zastopani 

tudi ti dve kategoriji občanov. 
K 23. č 1 en u : 1) V prvem odstavku naj se v peti vrsti za besedo »sredstva« 

postavi vejica in vstavijo besede: »pravice in obveznosti«. 
Organizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 

bodo, po mnenju odbora, prenesle v sklad stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti poleg sredstev tudi pravice 
in obveznosti, ki iz teh sredstev izhajajo. 

2) V drugem odstavku naj se v peti vrsti črta beseda »najpozneje«, bese- 
dilo odstavka pa dopolni tako, da se na koncu namesto pike postavi vejico in 
doda besedilo »najpozneje pa do 31. decembra 1974«. 

Odbor predlaga, skladno z amandmajem k 28. členu, da se tudi tu kot 
skrajen rok postavi december 1974. 

K 26. členu: V prvem odstavku se v tretji vrsti za besedo »lastnini« 
doda besedilo »namenjenih za delavce z nižjimi osebnimi dohodki, za mlade 
družine, invalide in za stare ljudi,«. 

Odbor meni, da je potrebno med socialnimi kategorijami občanov in družin, 
za katere je sistem graditve najemnih stanovanj urejen z zakonom o družbeni 
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, navesti kot kategorijo tudi invalide. 

2) Drugi in tretji odstavek 26. člena naj se črtata. 
Poslanci menijo, da po vsebini drugi in tretji odstavek spadata v zakon 

o družbeni pomoči. Se pa.odbor z omenjenima odstavkoma tudi vsebinsko ne 
strinja. 

K 28. členu: V prvem odstavku se besede »najpozneje do 30. junija 
1974« zamenjajo z besedami: »najpozneje do 31. decembra 1974«. Rok za uskla- 
ditev že obstoečih stanovanjskih skupnosti z načeli, ki jih postavlja predloženi 
zakon, naj bi bil do konca leta 1974, saj gre po mnenju poslancev za pomembna 
materialna razmerja. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predloženi zakon skupaj 
z amandmaji. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Ivan Ahlin. 

Št.: 36-45/74 
Ljubljana, 20. 2. 1974 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 28. 2. 1974 obravnaval poročilo 
zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti in dodatno poročilo te komisije ter poročilo komisije za razvoj 
samoupravnega prava v delovnih organizacijah k predlogu zakona. 

Odbor- se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 1. in 7. členu 
zakona. Ne sprejema pa amandmaja k drugemu odstavku 23. člena, kot ga 
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predlaga ta komisija, temveč vztraja pri svojem amandmaju, ki je naveden 
v poročilu odbora z dne 20. 2. 1974. 

Odbor se tudi ne strinja z amandmajem komisije za razvoj samouprav- 
nega prava v delovnih organizacijah k 13. členu iz istih razlogov kot zakonodaj- 
no-pravna komisija. 

Sprejema pa amandma k prvemu odstavku 23. člena, vendar predlaga do- 
polnitev, da prenesejo združena sredstva sklada stanovanjskih hiš v samo- 
upravno stanovanjsko skupnost tudi družbenopolitične skupnosti. Šele s to 
dopolnitvijo je zagotovljeno, da bo prenesen ves stanovanjski fond, s katerim 
sedaj upravljajo in gospodarijo stanovanjska podjetja. Prvi odstavek 23. člena 
naj se torej glasi: 

»Potem ko se ustanovi stanovanjska skupnost v občini in se oblikuje sklad 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini v okviru te skupnosti, prenesejo temeljne 
in druge organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti združena 
sredstva, pravice in obveznosti tega sklada iz organizacij za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v upravljanje in gospodarjenje 
stanovanjski skupnosti.« 

St.: 36-45/74 
Ljubljana, 28. 2. 1974 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na svoji seji 
dne 21. februarja 1974 obravnaval predlog zakona O' samoupravni stanovanjski 
skupnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je 
hkrati obravnaval predlog društva za mišična in živčno-mišična obolenja za 
spremembo 26. člena predloženega zakona. 

Potem ko je predstavnik predlagatelja pojasnil bistvene značilnosti in 
razlike zakonskega predloga glede na zakonski osnutek in odgovoril na nekatera 
vprašanja poslancev glede programiranja stanovanjske gradnje, preoblikovanja 
stanovanjskih podjetij v enote za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v 
družbeni lastnini v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti ter glede 
samoupravnega sporazumevanja in poseganja v obstoječe materialne odnose 
pri opravljanju stanovanj, so poslanci v načelni razpravi dali podporo zakon- 
skemu predlogu in niso imeli pripomb. 

V obravnavi zakonskega predloga v podrobnostih predlaga odbor v soglasju 
s predlagateljem k posameznim členom naslednje dopolnilne in spreminjevalne 
predloge: 

K 2. členu: V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »tudi« uvrsti 
za besedo »ljudje«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 7. členu : 1) Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se v celoti glasi: 
»7. a člen 
Zadeve programiranja in financiranja graditve stanovanj in stanovanjskih 

hiš ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, gospo- 
darjenja s skladom stanovanjskih hiš ter družbena pomoč v stanovanjskem 
gospodarstvu so zadeve posebnega družbenega pomena. 

Zadeve iz prejšnjega odstavka uresničujejo delovni ljudje v stanovanjskih 
skupnostih. Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da se posamezne 
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odločitve o zadevah, ki so posebnega družbenega pomena, morejo sprejeti v 
soglasju z občinsko skupščino.« 

Predlagana dopolnitev je potrebna, ker predlog nove ustave ne opredeljuje 
več, katere so dejavnosti posebnega družbenega pomena, temveč prepušča, da se 
to določi z zakonom. Zato je potrebno v zakonu o samoupravni stanovanjski 
skupnosti posebej opredeliti zadeve posebnega družbenega pomena na področju 
stanovanjskega gospodarstva in urediti način uresničevanja tega posebnega 
družbenega interesa. 

2) Za 7. a členom se doda nov 7. b člen, ki se v celoti glasi: 
»7. b člen 
V stanovanjski skupnosti se organizirajo na načelu, da pridejo do izraza 

specifični interesi delovnih ljudi, posebne samoupravne enote za področje: 
—■ graditve stanovanj, 
-—• družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, 
— gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini. 
Vsako samoupravno enoto predstavlja zbor delegatov, ki ga oblikujejo 

delavci v združenem delu in občani ter drugi ustanovitelji tako, da delegirajo 
vanj svoje predstavnike.« 

Predlagano besedilo tega člena prevzema določila 12. člena, jih podrobneje 
opredeljuje in glede na pomen uvršča takoj za novim 7. a členom, kamor po 
vsebini tudi sodijo. 

K 11. členu: Za šesto alineo v tretjem odstavku se vnese nova sedma 
alinea, ki se glasi: 

»— način usmerjanja in usklajevanja dela posebnih samoupravnih enot 
ali delo stanovanjske skupnosti;«. 

Odbor meni, da je usmerjanje in usklajevanje dela samoupravnih enot 
potrebno urediti že s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti. 

K 12. č 1 e n u : Ta člen se v celoti črta. 
Glede na nov 7.b člen, ki v bistvu povzema ta člen in obrazložitev, ki je 

razvidna iz predloga za 7. b člen, ta člen ni več potreben. 
KI 3. členu: Za peto naj se doda nova šesta alinea, ki se glasi: 
>h—. delegati društev upokojencev in invalidov.« 
Odbor meni, da je potrebno v skupščini stanovanjske skupnosti zagotoviti 

tudi navzočnost delegatov teh dveh kategorij občanov. 
K 23. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se v peti vrsti za besedo »sredstva« 

postavi vejica in vstavijo besede »pravice in obveznosti«. 
Ker bodo organizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami prenesle 

v sklad stanovanjskih hiš v družbeni lastnini razen sredstev tudi svoje pravice 
in obveznosti (kreditne in druge), je predlagana dopolnitev po mnenju odbora 
potrebna. 

V drugem odstavku naj se v peti vrsti črta beseda »najpozneje«, na koncu 
odstavka pa pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »najpozneje 
pa do 31. decembra 1974«. 

V skladu z amandmajem k 28. členu odbor meni, da je kot skrajni rok 
primernejši in realnejši 31. december 1974. 

K 26. členu : V prvem odstavku se v tretji vrsti za besedoi »lastnini« 
doda besedilo »namenjenih za delavce z nižjimi osebnimi dohodki, za mlade 
družine, invalide in za stare ljudi,...«. 
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V skladu s predlogom društva za mišična in živčno-mišična obolenja 
odbor meni, da je uvrstitev te kategorije občanov smiselna in potrebna. 

Drugi in tretji odstavek tega člena se v celoti črtata. 
Ker vsebina teh dveh odstavkov pomeni odtujevanje sredstev organizacij 

združenega dela in ker po vsebini ne sodita v ta zakon, temveč v zakon o druž- 
beni pomoči, odbor predlaga črtanje teh odstavkov. 

K 28. členu : V prvem odstavku se besedilo »najpozneje do 30. junija 
1974« nadomesti z besedilom »najpozneje do 31. decembra 1974«. 

Ker gre po mnenju poslancev za pomembna materialna razmerja, je rok 
za uskladitev obstoječih stanovanjskih skupnosti z načeli tega zakona to je 
do konca leta primernejši. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti skupaj z amandmaji odbora. 

Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanca Janka Kolariča. 

St.: 36-45/74 
Ljubljana, 21. 2. 1974 

Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava 
v delovnih organizacijah skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. februarja 1974 
obravnavala predlog zakona O' samoupravni stanovanjski skupnosti, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb'. 
V obravnavi zakonskega predloga v podrobnostih je predlagala naslednja 

dopolnilna oziroma spreminjevalna predloga: 
K 13. členu : V četrti alinei je treba za besedo »stanovanj« dodati »ki 

nimajo lastnosti delavca v združenem delu in« tako, da celotna četrta alinea 
glasi: 

»— delegati pričakovalcev stanovanj, ki nimajo lastnosti delavca v zdru- 
ženem delu in ki jih delegirajo zbori stanovalcev krajevne skupnosti in Zveza 
mladine Slovenije v občini;«. 

Komisija je bila mnenja, da bo večina pričakovalcev uresničevala svoje 
interese v samoupravni stanovanjski skupnosti prek svoje temeljne ali druge 
organizacije združenega dela. Poleg tega nimajo pričakovalci — delavci nobene 
organske zveze s krajevno skupnostjo v tem smislu, da bi prek nje uveljav- 
ljali svojo pravico do stanovanja. Tako bi po tem amandmaju zastopali delegati, 
ki bi jih imenovala krajevna skupnost, le tiste pričakovlce, ki niso v delovnem 
razmerju. 

K 23. č 1 e n u : Prvi odstavek tega člena je treba dopolniti tak», da se glasi: 
»23. člen 
Potem ko> se ustanovi stanovanjska skupnost v občini in se oblikuje sklad 

stanovanjskih hiš v družbeni lastnini v okviru te skupnosti, prenesejo temeljne 
in druge organizacije združenega dela združena sredstva tega sklada iz organi- 
zacij za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v upravljanje 
in gospodarjenje stanovanjski skupnosti«. 

Komisija je bila mnenja, da tudi glede sredstev, s katerimi so doslej gospo^ 
darila stanovanjska podjetja, ne gre za sredstva teh podjetij, temveč za sred- 

70* 
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stva temeljnih in drugih organizacij združenega dela in da le-te združujejo 
ta sredstva v stanovanjski skupnosti. Po dosedanji dikciji 1. odstavka 23. člena 
bi lahko razumeli, da sredstva v stanovanjski skupnosti združujejo stanovanjska 
podjetja, kar pa ni res. 

Komisija predlaga pristojnima zboroma, da predlog zakona o samoupravni 
stanovanjski skupnosti sprejme z gornjimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi 
predlogi. 

Za svojega poročevalca je komisija določila poslanca Staneta Pungerčarja. 

St.: 36-45/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. 2. 
1974 obravnavala predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, ki ga 
je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, in amandmaje k predlogu za- 
kona, ki sta jih predložila odbor republiškega zbora za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo ter odbor gospodarskega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj upošteval večino pripomb, 
ki jih je dala komisija k osnutku tega zakona, zato ni imela načelnih pripomb 
k predlogu zakona. 

Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja amand- 
maja: 

Kl.členu : V 3. vrsti naj se črtajo besede »družbenega dogovarjanja in«. 
Predlagana sprememba je utemeljena zaradi uskladitve z ustavo SFRJ in 

s predlogom republiške ustave. V obeh ustavah namreč ni predviden družbeni 
dogovor kot akt ustanavljanja samoupravne interesne skupnosti, kar bi bilo 
v nasprotju z ustavnim konceptom, po katerem se le-te ustanavljajo praviloma 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti. 

K 7. členu : V prvi vrsti 3. alinee naj se za besedo »lastniki« doda beseda 
»stanovanj«. 

Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
Komisija je obravnavala tudi amandmaje k predlogu zakona, ki sta jih 

predložila odbor republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo in odbor gospodarskega zbora iza družbenoekonomske 
odnose. 

Komisija k istovetnim amandmajem obeh odborov k 2. členu, 7. členu, 
naj se dodasta nova 7. a in 7. b člen, k 11., 12., 13., prvemu odstavku 23., 
26. in k 28. členu ni imela pripomb. 

Komisija pa ni soglašala s predlaganim istovetnim amandmajem obeh 
odborov k drugemu odstavku 23. člena in predlaga naslednji svoj amandma: 

Besedilo drugega odstavka 23. člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Prenos sredstev sklada stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in organi- 

zacij za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini se izvrši 
na podlagi zaključne bilance na dan prevzema; prenos je treba izvršiti naj- 
pozneje do 31. decembra 1974.« 

Po mnenju komisije ni sprejemljivo določati dva roka za prenos sredstev 
sklada stanovanjskih hiš v družbeni lastnini iz organizacij za gospodarjenje 
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s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, kot to predlagata oba odbora. 
Pravno sprejemljivo je namreč le, da se določi zadnji rok, to je do 31. decembra 
1974, ko se mora obvezno izvršiti navedeni prenos sredstev. 

Št.: 36-45/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. fe- 
bruarja 1974 obravnavala k predlogu zakona amandmaja, ki jih je predlagala 
komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava 
v delovnih organizacijah. 

Komisija je obravnavala amandmaja k 13. in 23. členu, ki jih je k predlogu 
zakona sprejela komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samo- 
upravnega prava v delovnih organizacijah. V zvezi s predlaganima amandma- 
jema je komisija sprejela naslednje stališče: 

K 13. členu : Komisija ni soglašala s predlaganim amandmajem komi- 
sije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah, da se v četrti 
alinei 13. člena za besedo »stanovanj« doda besedilo »ki nimajo lastnosti delavca 
v združenem delu in« tako, da bi se celotna četrta alinea glasila: 

»— delegati pričakovalcev stanovanj, ki nimajo lastnosti delavca v zdru- 
ženem delu in ki jih delegirajo zbori stanovalcev krajevne skupnosti in Zveza 
mladine Slovenije v občini;«. 

S predlagano dopolnitvijo bi namreč izključili tiste pričakovalce stanovanj 
v krajevnih skupnostih, ki imajo lastnost delavca v združenem delu. Ni izklju- 
čeno, da ne bi bili tudi delavci, ki so zaposleni v delovnih organizacijah, 
zainteresirani za sodelovanje v zborih stanovalcev v krajevnih skupnostih. 
Zato se komisija ni mogla strinjati s predlagateljico amandmaja, ko pravi v 
obrazložitvi, da nimajo pričakovalci — delavci v združenem delu nobene organ- 
ske zveze s krajevno skupnostjo v tem smislu, da bi prek nje uveljavljali 
svojo pravico do stanovanja. 

K 23. členu : Komisija je soglašala z amandmajem komisije za razvoj 
samoupravnega prava v delovnih organizacijah k temu členu. V skladu z 
amandmajem odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in 
komunalno gospodarstvo in odbora gospodarskega zbora za družbenoekonomske 
odnose pa predlaga, da se v četrti vrsti za besedo »sredstva« doda besedi 
»pravice in obveznosti«. Tako bi se s predlagano dopolnitvijo besedilo prvega 
odstavka 23. člena glasilo : 

»Potem ko se ustanovi stanovanjska skupnost v občini in se oblikuje sklad 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini v okviru te skupnosti, prenesejo temeljne 
in druge organizacije združenega dela združena sredstva, pravice in obveznosti 
tega sklada iz organizacij za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini v upravljanje in gospodarjenje stanovanjski skupnosti.« 

Ob obravnavi predlaganega amandmaja komisije za razvoj samoupravnega 
prava v delovnih organizacijah pa so bili izraženi pomisleki v zvez: s tem, če 
morda ne bi bilo umestno navesti v tej določbi tudi druge, k: so prenesli sta- 
novanja v sklad organizacij za gospodarjenje s stanovanjsk;mi hišami, npr. 
družbenopolitične skupnosti. Ker gre v tem primeru za vsebinsko vprašanje, 
je komisija menila, da naj se o tem izjasni pristojni odbor. 
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Nadalje je bilo v zvezi s tem amandmajem poudarjeno, da. je s prenosom 
združenih sredstev sklada stanovanjskih hiš pri organizacijah za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini razumeti le, da so temeljne orga- 
nizacije združenega dela in druge organizacije nosilci pravice do uporabe teh 
združenih sredstev in da to pomeni, da se ta združena sredstva individualno 
prenašajo najprej nanje in zatem v upravljanje in gospodarjenje stanovanjski 
skupnosti. Nesprejemljivo bi bilo namreč, da bi se opravljal dvojni prenos, 
saj bi to imelo za .posledico, da bi bilo potrebno izdelati za vsako hišo in 
stanovanje poseben obračun dohodkov in izdatkov. 

Št.: 36-45/74 
Ljubljana, 28. 2. 1974 

OSNUTEK ZAKONA 

o rudarstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Rudnine so družbena lastnina in so kot naravno bogastvo, ki se ne obnav- 
lja, pod posebnim družbenim varstvom. 

2. člen 

Rudnine so surovine naravnega izvora, bodisi da so v trdnem, tekočem ali 
plinastem stanju ali v naravnih raztopinah in ne glede na to, ali ležijo v svojem 
prvo tem ležišču ali pa v naplavinah, izkopinah, jaloviščih ali talilniških od- 
padkih. 

3. člen 

Za rudnine se po tem zakonu štejejo: 
1. vse vrste premoga; 
2. nafta in bitumenske hribine; 
3. radioaktivne rudnine; 
4. rudnine, iz katerih se lahko pridobivajo kovine in njihove uporabne 

spojine; 
5. vse vrste plinov, ki so v zemlji; 
6. mineralne in radioaktivne vode; 
7. grafit, žveplo-, magnezit, flourit, barit, azbest, sljuda, fosfati, sadra, 

kalcit, kreda, galun, bentonit, kremen in kremenov pesek, kaolin, keramična 
in proti ognju odporna glina, lapor in apnenec za pridobivanje cementa, marmor 
in okrasni kamen, živec, lojevec, diatomejska prst, pucolan, disten, levcit ter 
drago in poldrago kamenje; 

8. vse vrste soli in solnih voda; 
9. mivka, pesek in prod; 

10. lončarska in opekarska glina; 
11. vse ostale rudnine. 
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4. člen 

(1) Določbe tega zakona se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje rudnin 
ne glede na to, ali so v zemlji ali na njeni površini, v tekočih ali stoječih vodah, 
ali pa v obalnem morju SR Slovenije. 

(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega .člena veljajo za razisko- 
vanje ali izkoriščanje mivke, peskia in proda iz vodnih in priobalnih površin, 
določbe zakona o vodah. 

5. člen 

Z raziskovanjem ali izkoriščanjem rudnin se sme ukvarjati le organizacija 
združenega dela, ki je za taka dela usposobljena in registrirana (v nadaljnjem 
besedilu: organizacija) in ki izpolnjuje tudi ostale pogoje tega zakona. 

6. člen 

Organizacije, ki raziskuje ah pridobivajo rudnine, morajo pri teh delih 
upoštevati predpise o varstvu pri delu, ravnati po drugih običajnih pravilih 
o varstvu življenja in zdravja delavcev v rudnikih ter jim preskrbeti osebna 
varstvena sredstva. 

7. člen 

Organizacija, ki raziskuje ali izkorišča rudnine, mora skrbeti za varnost 
ljudi in živali in varstvo okolja med izvajanjem del in omogočiti po končanih 
delih ponovno uporabo zemljišča, ki je bilo poškodovano s temi deli, če je to 
tehnično izvedljivo in gospodarsko upravičeno. 

8. člen 

Povrnitev škode, ki jo napravi organizacija pri raziskovanju ali izkoriščanju 
rudnin, se obravnava po pravilih premoženjskega prava (rudarska škoda). 

9. člen 

(1) Po končanem raziskovanju ali izkoriščanju rudnin mora organizacija 
izvesti na tistih mestih, na katerih je bilo raziskovanje ah izkoriščanje rudnin, 
ukrepe zavarovanja, da se izključi kakršna koli nevarnost za zdravje in živ- 
ljenje ljudi in živali. 

(2) Organizacija mora o izvedenih zavarovalnih ukrepih obvestiti za no- 
tranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju katere je bilo raz- 
iskovanje ah izkoriščanje rudnin. 

(3) Organ za notranje zadeve mora ugotoviti, ali izvedeni zavarovalni ukrepi 
zadoščajo, da se do največje možne mere izključi kakršna koli nevarnost za 
zdravje in življenje ljudi in živali. 

(4) Če organ za notranje zadeve ugotovi, da izvedeni zavarovalni ukrepi 
zadoščajo zahtevam iz prvega odstavka tega člena, izda o tem organizaciji 
potrdilo ter pošlje potrdilo tudi organu, ki je izdal dovoljenje za raziskovanje 
aH izkoriščanje rudnin. 

10. člen 

Dela tehničnih vodij, nadzorno tehničnega osebja ter vodij posameznih 
tehničnih služb pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin smejo opravljati osebe, 
ki glede strokovne izobrazbe, prakse in strokovnega izpita izpolnjujejo pred- 
pisane pogoje. 
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II. RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE RUDNIN 

11. člen 
(1) Z raziskovanjem rudnin so mišljena rudarska dela, globinsko vrtanje 

ter raziskovanja, ki imajo namen, da se ugotovijo ležišča rudnin, njihova 
količina in kakovost, lega in oblika njihovega ležišča ter pogoji za izkoriščanje. 

(2) Ne šteje se za raziskovanje rudnin po tem zakonu: rudarsko-geološko 
pregledovanje terena, geološka snemanja, majhni razkopi, plitva ročna vrtanja 
in geofizična raziskovanja, katerih namen je iskanje mineralov, geološko 
kartiranje, preiskava tal, znanstveno raziskovanje in podobno. 

12. člen 
(1) Raziskovanje rudnin se vrši na raziskovalnem prostoru. 
(2) Velikost raziskovalnega prostora določi pristojni upravni organ v do- 

voljenju za raziskovanje. 
13. člen 

(1) Na območju, na katerem so mestna naselja, javne prometne poti, vodne 
gradnje, vodovodi, plinovodi, naftovodi, električni vodi visoke napetosti; vrelci 
mineralnih, radioaktivnih in termalnih zdravilnih voda, kulturni spomeniki, 
prirodne znamenitosti, vojaški objekti, pokopališča ter drugi objekti splošnega 
pomena; na območju, ki je razglašeno za zavarovano (na primer: narodni parki, 
varovalni gozdovi in drugo) ni dovoljeno raziskovati ali izkoriščati rudnine. 

(2) Kadar pa gre za rudnine večjega pomena, jih sme organizacija razisko- 
vati tudi na območjih iz prejšnjega odstavka tega člena, vendar le s soglasjem 
organov, interesnih skupnosti in organizacij združenega dela v katere pristoj- 
nost spadajo zadeve, ki se nanašajo na ta območja. 

14. člen 
(1) Raziskovanje rudnin ni dovoljeno na prostorih pod stavbami, ki so 

izven mestnih naselij, na prostorih do 40 m okoli takih stavb in na prostorih, 
ki jih obsegajo dvorišča in vrtovi izyen mestnih naselij, če se s tem ne strinja 
lastnik oziroma uporabnik stavbe ali zemljišča. 

(2) Kadar gre za rudnine večjega pomena, lahko dovoli upravni organ pri- 
stojen za rudarstvo, raziskovanje tudi na prostorih iz prejšnjega odstavka 
tega člena, če je to nujno potrebno, ne glede na to, ali se lastnik oziroma 
uporabnik stavbe ali zemljišča, strinja z raziskovanjem ali ne. 

15. člen 

(1) Dovoljenje za raziskovanje rudnin daje republiški upravni organ, pri- 
stojen za rudarstvo. 

(2) Kadar gre za raziskovanje rudnin iz 9. do 11. točke 3. člena tega zakona 
na površini zemlje, daje dovoljenje občinski upravni organ, pristojen za ru- 
darstvo. 

16. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za raziskovanje je treba priložiti: 
(1) rudarski projekt za raziskovanje; 
(2) situacijski načrt z vrisanimi mejami raziskovalnega prostora v takem 

merilu, da je mogoče na podlagi njega v naravi določiti njegove meje, z op:som 
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lege raziskovalnega prostora in z navedbo občine, na katere območju je ta 
prostor; 

(3) geološko dokumentacijo; 
(4) soglasja, ki so zahtevana po posebnih predpisih. 

17. člen 

Pri raziskovalnih delih sme organizacija pridobiti le toliko rudnin, kolikor 
jih nujno zahtevajo raziskovalna dela in tehnološke preiskave. 

18. člen 

Organizacija mora med raziskovalnimi deli, kakor tudi po končanih raz- 
iskovalnih delih poročati organu, ki je izdal dovoljenje za raziskovanje, o 
rezultatih raziskovanja, v skladu z navodili o poročanju o rezultatih raz- 
iskovanja. 

19. člen 

Organ, ki je izdal dovoljenje za raziskovanje, prekliče z odločbo dovoljenje: 
1) če izvaja organizacija raziskovalna dela v nasprotju s tehnično dokumen- 

tacijo ; 
2) če organizacija ne izvrši tistih količin raziskovalnih del, ki so bile 

določene v dovoljenju za raziskovanje, razen če so nastale nepričakovane 
težave; 

3) če se pod videzom raziskovalnih del pridobivajo rudnine; 
4) če se z raziskovalnimi deli ovirajo ah ogrožajo druga rudarska dela na 

istem ah na sosednjih prostorih; 
5) če se organizacija ne začne z raziskovalnimi deli v roku, ki je biil določen 

v dovoljenju za raziskovanje, pri tem pa prosi druga organizacija, da se ji do- 
voli raziskovanje istih rudnin na istem raziskovalnem prostoru; 

5) če organizacija ne začne z raziskovalnimi deli v roku, ki je bil določen 
ukrepov za varstvo pri delu in ukrepov, ki so potrebni za varnost ljudi ter za 
zavarovanje premičnin in nepremičnin. 

20. člen 

(1) Ce prosi za dovoljenje za raziskovanje iste vrste rudnin na istem razisko- 
valnem prostoru dvoje ah več organizacij istočasno, da upravni organ dovolje- 
nje tisti organizaciji, ki zagotavlja najbolj smotrno in ekonomično raziskovanje, 

(2) Ce prosi za dovoljenje za raziskovanje tudi organizacija, ki na sosed- 
njem prostoru pridobiva rudnine z namenom, da obnovi ali ohrani rezerve rud- 
nin, dobi dovoljenje ta organizacija, ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
tega člena. 

21. člen 

(1) Za raziskovanje istega raziskovalnega prostora je mogoče izdati dvoje 
aH več dovoljenj, če se dovoljenja nanašajo na različne vrste rudnin in če pri- 
stojni upravni organ ugotovi, da je podana možnost, da na istem raziskovalnem 
prostoru neovirano raziskujeta dve ali več organizacij. 

(2) Organizacije, ki raziskujejo rudnine na istem raziskovalnem prostoru, 
morajo s pismenim dogovorom uskladiti svoje delo. 
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(3) Ce se organizacije ne morejo sporazumeti, mora organizacija, ki je 
pozneje dobila dovoljenje za raziskovanje, izvajati svoja dela na tak način, 
da ne ovira organizacije, ki je dobila dovoljenje pred njo. 

22. člen 

Dovoljenje za raziskovanje se sme. izdati tudi za rudnine na prostoru, za 
katerega je že izdano dovoljenje za izkoriščanje, če se nanaša raziskovanje 
na rudnine, ki jih organizacija, ki že ima dovoljenje za izkoriščanje, ne izkori- 
šča in če raziskovalna dela ne bodo ovirala del pri izkoriščanju. 

23. člen 

,Pristojni upravni organ lahko odreče dovoljenje za raziskovanje, če bi 
raziskovalna dela ovirala ali ogrožala izkoriščanje rudnin na sosednjem prido- 
bivalnem prostoru. 

24. člen 

Z izkoriščanjem rudnin so mišljena vsa dela, pri pridobivanju rudnin iz le- 
žišča ter njihova obogatitev. 

25. člen 

(1) Pridobivanje rudnin se vrši na pridobivalnem prostoru. 
(2) Velikost pridobivalnega prostora določi pristojni upravni organ v dovo- 

ljenju za izkoriščanje rudnin. 
26. člen 

Ce gre za rudnine večjega pomena, lahko dovoli izvršni svet ali organ, ki 
ga svet pooblasti, tudi pridobivanje na območjih iz prvega odstavka 13. člena 
tega zakona, hkrati pa določi ukrepe, ki jih je treba storiti za varstvo tega 
območja. 

27. člen 

Dovoljenje za izkoriščanje rudnin daje upravni organ, ki je izdal dovoljenje 
za raziskovanje. 

28. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za izkoriščanje je treba priložiti: 
1) rudarski projekt za izkoriščanje; 
2) situacijski načrt z vrisanimi mejami pridobivalnega prostora v takem 

merilu, da je mogoče na podlagi njega v naravi določiti njegove meje, z javnimi 
prometnimi in drugimi objekti, ki so na tem prostoru, z opisom meje prido- 
bivalnega prostora in z navedbo občine, na katere območju je ta prostor; 

3) geološko dokumentacijo s podatki o vrsti, količini in kakovosti rudnin; 
4) potrdilo pristojnega upravnega organa, da je nameravano izkoriščanje 

v skladu s prostorskim in urbanističnim načrtom; 
5) soglasja, ki so zahtevana po posebnih predpisih. 

29. člen 

(1) Ce je prosilo za dovolitev izkoriščanja na istem pridobivalnem prostoru 
za isto vrsto rudnin dvoje ali več organizacij, izda pristojni upravni organ do- 
voljenje tisti organizaciji, ki zagotavlja najbolj smotrno in ekonomično izko- 
riščanje. 
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(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena prosila za dovoljenje 
tudi organizacija, ki je pred tem raziskovala rudnine na tem prostoru, da bi 
obnovila rezerve rudnin, ki jih izkorišča, ima ta organizacija prednostno pra- 
vico do dovoljenja. 

30. člen 

(1) Ce v dovoljenju za izkoriščanje niso obsežene vse vrste rudnin, ki so 
na pridobivalnem prostoru, lahko izda pristojni upravni organ dovoljenje za 
izkoriščanje drugih rudnin drugi organizaciji. 

(2) Preden izda organ iz prvega odstavka tega člena dovoljenje drugi orga- 
nizaciji, zahteva od organizacije, ki že izkorišča na tem prostoru, obrazloženo 
mnenje o tem, ali je glede na obstoječe izkoriščanje mogoče izkoriščanje drugih 
rudnin. 

31. člen 

(1) Na pridobivalnem prostoru, na katerem je že v teku podzemeljsko iz- 
koriščanje, sme izdati republiški upravni organ dovoljenje za izkoriščanje 
drugih rudnin na površini zemlje drugi organizaciji le tedaj, če tako izkori- 
ščanje ne ovira ali ne ogroža podzemeljskega izkoriščanja. 

(2) Ob pogojih iz prejšnjega odstavka tega člena sme dovoliti pristojni 
upravni organ, podzemeljsko, izkoriščanje drugih rudnin drugi organizaciji na 
istem pridobivalnem prostoru, na katerem je dovoljeno površinsko izkoriščanje. 

32. člen 

(1) Upravni organ mora o vsakem izdanem dovoljenju za raziskovanje ali 
izkoriščanje obvestiti rudarsko inšpekcijo. 

(2) Republiški upravni organ mora o vsakem izdanem dovoljenju za razi- 
skovanje ali izkoriščanje obvestiti pristojni občinski upravni organ tiste občine, 
na območju katere bo tako raziskovanje ali izkoriščanje. 

33. člen 

(1) Organizacija mora prijaviti začetek del pri raziskovanju ali izkoriščanju 
rudnin najmanj 15 dni pred pričetkom del: 

1. upravnemu organu, ki je izdal dovoljenje za raziskovanje ah izkoriščanje; 
2. pristojnemu upravnemu organu občine, na območju katere bo razisko- 

vanje ali izkoriščanje; 
3. rudarski inšpekciji. 

34. člen 

Upravni organ, pristojen za rudarstvo, mora voditi evidenco in kataster 
raziskovalnih in pridobivalnih prostorov. 

35. člen 

(1) Organizacija sme pričeti z deli pri raziskovanju ah izkoriščanju rudnin 
zlasti pa pri raziskovanju in izkoriščanju nafte in zemeljskih plinov ter mine^ 
ralnih in radioaktivnih voda, odpiranju in pripravi ter odkopavanju novih 
rudnih teles, gradnji in opremi izvažalnih jaškov, gradnji jamskih skladišč raz- 
streliv, tekočih goriv in maziv (brez pomožnih in priročnih), gradnji in opremi 
objektov in naprav, ki so v tehnološki zvezi z raziskovanjem ah izkoriščanjem, 
z deli v zvezi z ukrepi iz 26. člena tega zakona ter z deli pri podzemeljskem 
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raziskovanju v raziskovalnem prostoru le na podlagi dovoljenja za izvajanje 
del, ki je izdal dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje. 

(2) Dela pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin, ki niso našteta v prvem 
odstavku tega člena, izvaja organizacija na podlagi dovoljenja tehničnega 
vodje rudarskih del organizacije ali tehničnega vodje rudarskega obrata (v 
nadaljnjem besedilu tehnični vodja) v skladu s splošnim aktom organizacije. 

36. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za izvajanje del po 1. odstavku 35. člena mora 
biti priložen revidiran rudarski projekt za izvajanje del ter potrebna soglasja, 
ki so zahtevana" po posebnih predpisih. 

37. člen 

(1) Ne glede na določbe 35. člena tega zakona se izda za uvajanje nove 
odkopne. metode le začasno dovoljenje za izvajanje del. 

(2) Začasno dovoljenje za izvajanje del se izda praviloma največ za dve leti. 

38. člen 

(1) Dovoljeni so odmiki od rudarskega projekta za izvajanje del brez so- 
glasja upravnega organa, ki je izdal dovoljenje za izvajanje del, če se ne spre- 
mene pogoji varstva pri delu in varovanja okolja in če se s tem strinja vodja 
rudarskega projekta, organizacija združenega dela, ki je izvršila revizijo pro- 
jekta, ter vodja službe varstva pri delu. 

(2) Organizacija za raziskovanje ali izkoriščanje nafte, zemeljskih plinov 
ter mineralnih voda in radioaktivnih voda ter organizacija, ki z globinskim 
vrtanjem raziskuje rudnine, sme zaradi geoloških razmer iin oblike terena, 
brez soglasja organa, ki je dal dovoljenje za izvajanje del, spremeniti mesta 
vrtin, ki so predvidena v rudarskem projektu. 

39. člen 

(1) Uporaba objektov in naprav, narejenih po rudarskem projektu za iz- 
vajanje del, je dovoljeno na podlagi dovoljenja za uporabo objektov in naprav, 
ki ga izda upravni organ ali tehnični vodja, ki je izdal dovoljenje za izvajanje 
del. 

(2) Za tehnični pregled se smiselno uproabljajo določbe zakona o graditvi 
projektov (Uradni list SRS, št. 42/73). 

(3) Organizacija določi postopek za izdajo dovoljenja za uporabo objektov 
in naprav, za katere je izdal dovoljenje za izvajanje del tehnični vodja. 

III. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

40. člen 

(1) Tehnična dokumentacija, na podlagi katere lahko organizacija izvaja 
dela pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin, obsega: 

1. rudarske projekte; 
2. rudarske načrte izvedenih del; 
3. dolgoročni program razvoja in letni program izkoriščanja rudnin; 
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4. evidenco o rezervah rudnin. 
(2) Rudarski projekti so: 
1. projekt za raziskovanje rudnin; 
2. projekt za izkoriščanje rudnin; 
3. projekt za izvajanje del pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin. 

41. č len 

Pri iMelavi tehnične dokumentacije morajo biti upoštevani: 
1. tehnični normativi, predpisi in standardi za varstvo pri delu, varnost 

obrata in ljudi ter podzemeljskih, površinskih in sosednjih objektov in naprav 
in varovanja okolja; 

2. sodobni dosežki in sodobne metode rudarske in geološke znanosti in 
tehnike. 

42. člen 

(1) O vseh merjenjih, na podlagi katerih so narejeni rudarski načrti, mora 
voditi organizacija overjene merske knjige. 

43. člen 

(1) Organizacija mora predložiti dolgoročni program razvoja izkoriščanja 
rudnin in letni program izkoriščanja rudnin na vpogled upravnemu organu, 
ki je dal dovoljenje za izkoriščanje, če ta to zahteva. 

(2) Organ iz prvega odstavka tega člena lahko poda k dolgoročnemu pro- 
gramu razvoja izkoriščanja rudnin in letnemu programu izkoriščanja rudnin 
pripombe. Te pripombe so za organizacijo obvezne. 

44. člen 

(1) Organizacija sme delati zase rudarske projekte, če ima za tako delo 
strokoven kader. 

(2) Za druge organizacije združenega dela sme delati rudarske projekte le 
organizacija, ki ima za tako delo strokovne kadre in je za tako delo registrirana. 

45. člen 

(1) Rudarski projekt ah samo posamezne dele rudarskega projekta lahko 
izdela samostojni projektant. 

(2) Vsak rudarski projekt mora imeli odgovornega vodjo rudarskega pro^ 
jekta, ki skrbi za koordinacijo posameznih delov projekta, za upoštevanje do- 
ločb 41. člena tega zakona, za celovitost in kakovost projekta ter za roke 
izdelave. 

46. člen 

(1) Samostojni projektant iz 45. člena tega zakona je lahko samo, kdor ima: 
1. visoko izobrazbo, strokovni izpit in tri leta prakse pri delih, za katere je 

izdelan rudarski projekt; 
2. višjo izobrazbo, strokovni izpit in pet let prakse pri delih za katere je 

izdelan rudarski projekt; 
3. srednjo tehnično izobrazbo s strokovnim izpitom in deset let prakse pri 

delih, za katere je izdelan rudarski projekt; 
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(2) Vodja rudarskega projekta iz drugega odstavka 45. člena tega zakona je 
lahko samo samostojni projektant visoke izobrazbe rudarske stroke. 

47. člen 

Delavec, ki je pooblaščen za zastopanje organizacije združenega dela iz 
44. člena tega zakona mora na rudarskem projektu potrditi, da samostojni pro- 
jektant in vodja rudarskega projekta izpolnjujeta pogoje iz 46. člena tega 
zakona. 

48. člen 

Rudarski projekt ter izjavo, da so v projektu upoštevane določbe 41. člena 
tega zakona, podpiše samostojni projektant, ki je izdelal rudarski projekt 
ali del rudarskega projekta, ter vodja rudarskega projekta. 

49. člen 

Revizijo rudarskega projekta opravi organizacija združenega dela, ki je 
za taka dela registrirana. 

50. člen 

(1) Revizijo rudarskega projekta ali samo dela rudarskega projekta lahko 
opravlja samo revident, ki mora imeti visoko izobrazbo ter je bil vsaj dve leti 
samostojni projektant. 

(2) Revizije rudarskega projekta se ne sme poveriti delavcu organizacije 
združenega dela, ki je projekt izdelala, in ne delavcu organizacije, katere pro- 
jekt je v reviziji. 

51. člen 

(1) Revident rudarskega projekta ugotovi ali so v rudarskem projektu 
upoštevane določbe 41. člena tega zakona. 

(2) Pred revizijo rudarskega projekta za gradbene objekte na površini, ki 
so v neposredni zvezi s tehnološkim procesom raziskovanja ali izkoriščanja, 
mora organizacija združenega dela, ki je izdelala projekt, izvršiti njegovo 
kontrolo v smislu določb zakona o graditvi objektov. 

52. člen 

(1) Organizacija združenega dela, ki je opravila revizijo rudarskega projekta, 
potrdi z revizijsko klavzulo-, da je opravila revizijo v smislu zahtev 51. člena 
tega zakona. 

(2) Revizijsko klavzulo podpiše delavec, ki je pooblaščen za zastopanje orga- 
nizacije združenega dela, ki je opravila revizijo. 

(3) V revizijski klavzuli mora biti naveden revident, ki je revidiral rudar- 
ski projekt z navedbo, da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 50. člena tega 
zakona. 

(4) Ce opravijo revizijo posameznih delov rudarskega projekta različni 
revidenti, mora biti v revizijski klavzuli navedeno, katere dele rudarskega 
projekta so revidirali posamezni revidenti, z navedbo, da izpolnjujejo pogoje 
50. člena tega zakona. 

(5) V revizijski klavzuli mora biti navedena odločba, na podlagi katere sme 
organizacija združenega dela opravljati revizijo rudarskih projektov. 
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53. člen 

(1) Kontrolo rudarskega projekta, po katerem izvaja organizacija dela na 
podlagi dovoljenja tehničnega vodje, opravi organizacija sama. 

(2) Kontrole rudarskega projekta iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
sme opraviti projektant, ki je izdelal zadevni rudarski projekt. 

(3) Ce organizacija nima osebja, ki bi izvršilo kontrolo, lahko opravi zanjo 
to kontrolo organizacija združenega dela, ki je registrirana za revizijo rudarskih 
projektov. 

(4) Pri kontroli sodeluje obvezno vodja službe varstva pri delu. 
(5) Natančnejše predpise o kontroli, ki jo opravi organizacija sama, predpiše 

organizacija. 

IV. PRIDOBIVANJE RUDNIN PO OBČANIH IN DOLOČENIH 
ORGANIZACIJAH 

54. člen 

(1) Občani, civilne pravne osebe, družbene organizacije, krajevne skupnosti 
in društva smejo pridobivati na površini zemlje rudhine iz 9. do 11. točke 3. 
člena tega zatona (v nadaljnjem besedilu: druge rudnjbe), vendar samo 
za svoje gradbene ali za druge lastne potrebe. 

(2) Samostojni obrtniki, pogodbene organizacije združenega dela in obrtne 
zadruge (v nadaljnjem besedilu: obrtnik) smejo pridobivati na površini zemlje 
druge rudnine za obrtne namene. 

55. člen 

Za pridobivanje drugih rudnin iz 54. člena tega zakona je potrebno dovo- 
ljenje občinskega upravnega organa, pristojnega za rudarstvo1. 

56. člen 

V zahtevi za zadovoljevanje iz 55. člena tega zakona mora biti navedeno 
oziroma priloženo: 

1. rudnina, ki je predmet pridobivanja; 
2. potrdilo pristojnega upravnega organa, da je nameravano pridobivanje 

v skladu s prostorskim in urbanističnim načrtom,; 
3. kratek opis, kako se bodo rudnine pridobivale; 
4. dovoljenje za opravljanje ustrezne obrtne dejavnosti, če prosi za dovolje- 

nje obrtnik; 
5. situacijski načrt z vrisanimi mejami pridobivalnega prostora in opisom 

meje; 
6. dokazilo o pravici uporabe zemljišča, na katerem je pridobivalni pro- 

stor. 
57. člen 

(1) Občinska skupščina lahko predpiše, kdaj ni potrebno dovoljenje iz 
55. člena tega zakona za pridobivanje drugih rudnin. 

(2) Občinska skupščina lahko predpiše obseg in način pridobivanja drugih 
rudnin, kadar se pridobivajo za gradbene ali obrtne namene ali za druge 
lastne potrebe. 



1120 Priloge 

58. člen 

Občinska skupščina lahko določi prostore, na katerih je dopustno splošno 
in skupno pridobivanje drugih rudnin brez dovoljenja iz 55. člena tega zakona, 
določi organ upravljanja ter predpiše red izkoriščanja in plačilo stroškov za 
vzdrževanje prostora. 

59. člen 

Pri pridobivanju drugih rudnin po 54. členu tega zakona je treba upoštevati 
predpise o tehničnih ukrepih in predpise o varstvu pri delu. 

60. člen 

Ne glede na določbe 55. člena tega zakona dovoljenje za pridobivanje 
drugih rudnin na površini zemlje po tem zakonu ni potrebno: 

1. če pridobiva druge rudnine občan oziroma pravna oseba iz 54. člena 
tega zakona, kmetijska ozioroma gozdarska organizacija združenega dela za 
lastne potrebe, na lastnem zemljišču oziroma na zemljišču, s katerim razpolaga; 

2. če se izkoristi kot gradbeni material druga rudnina pridobljena iz izko- 
pov ali odkopov na gradbišču. 

V. INSPEKCIJSKI ORGAN 

61. člen 

(1) Nadzorstva nad tem, kako organizacije, ki raziskujejo ali izkoriščajo 
rudnine ter posamezniki izpolnjujejo te tehnične predpise, določbe tega zakona 
in druge predpise, ki veljajo za ta dela, neposredno opravlja republiška rudar- 
ska inšpekcija po republiških rudarskih inšpektorjih. 

(2) Organi iz prvega odstavka tega člena nadzirajo tudi dela obratov, ki so v 
neposredni zvezi s tehnološkim procesom raziskovanja ali izkoriščanja rudnin. 

(3) Pri nadzorstvu nad izvajanjem ukrepov za varstvo pri delu imajo ru- 
darski inšpektorji pri raziskovanju ah izkoriščanju rudnin iz 1. do 7. točke 
tretjega člena tega zakona tudi pravico in dolžnosti, ki jih imajo inšpektorji 
dela na podlagi zakona o varstvu pri delu. 

62. člen 

Če rudarski inšpektor pri nadzorstvu ugotovi kršitev predpisov ali stanje, 
ki ni v skladu s predpisi, ima pravico in dolžnost predlagati upravnemu organu, 
pristojnemu za rudarstvo, da ukrepa v smislu določb 19. člena tega zakona. 

63. člen 

Rudarski inšpektor mora takoj na mestu preiskati vzroke smrtnih ah sku- 
pinskih nesreč ter nesreč s hudimi telesnimi poškodbami, odrediti ukrepe, ki 
jih je treba nemudoma storiti in v čim krajšem času dati obrazloženo mnenje 
o vzrokih nesreče. 

64. člen 

(1) Organ rudarske inšpekcije mora vsaj enkrat v šestih mesecih opraviti 
inšpekcijo jamskih obratov ali delovnih mest jamskih obratov, ki jih ogroža 
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metan ali nevaren premogov prah, kremenov prah, živosrebrni hlapi ter 
kraje, kjer je nevarnost radioaktivnih sevanj. 

(2) Inšpekcijo ostalih obratov pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin pa 
mora opraviti vsaj enkrat na leto. 

65. člen 

(1) Rudarski inšpektor, ki nadzira podzemljsko raziskovanje ali izkoriščanje 
rudnin, raziskovanje in izkoriščanje nafte, zemeljskih plinov ter mineralnih in 
radioaktivnih voda, je lahko samo diplomirani rudarski inženir, ki ima naj- 
manj 10 let prakse pri raziskovanju ah izkoriščanju rudnin, od tega vsaj 8 let 
pri podzemeljskih delih ter opravljen strokovni izpit. 

(2) Rudarski inšpektor, ki nadzira raziskovanje ali izkoriščanje rudnin na 
površini, je lahko: 

1. diplomirani rudarski inženir, ki ima najmanj 5 let prakse pri raziskova- 
nju ali izkoriščanju rudnin in opravljen strokovni izpit; 

2. rudarski inženir, ki ima vsaj 7 let prakse pri raziskovanju ali izko- 
riščanju rudnin in opravljen strokovni izpit. 

(3) Rudarski inšpektor, ki nadzira elektroenergetske in strojne naprave, 
je lahko: 

1. diplomirani rudarski, elektro ali strojni inženir, ki ima vsaj 5 let 
ustrezne prakse za nadzor raziskovanja ali izkoriščanja rudnin na površini ah 
pod zemljo in opravljen strokovni izpit; 

2. inženir rudarske, elektro ali strojne stroke, ki ima vsaj 5 let ustrezne 
prakse, za nadzor raziskovanja ali izkoriščanja rudnin na površini, in opravljen 
strokovni izpit. 

(4) Rudarski inšpektor, ki nadzira rudarska podzemeljska dela, ki jih ogro- 
ža metan ali nevaren premogov prah, mora imeti od prakse iz prvega odstavka 
tega člena vsaj tri leta prakse v jamskih obratih, ki jih ogroža metan ah 
nevaren premogov prah. 

VI. POSEBNE DOLOČBE 

66. člen 

(1) Če naj se postavijo na zemljišču v mejah pridobivalnega prostora grad- 
beni objekti, je treba pred iždajo dovoljenja za graditev gradbenega objekta 
zahtevati od organizacije mnenje o tem, ali je glede na rudarska dela mogoče 
postaviti gradbeni objekt. 

(2) Če utegne priti po obrazloženem mnenju organizacije zaradi rudarskih 
del do poškodbe gradbenega objekta., lahko organ, ki je pristojen dovoliti 
graditev objekta, zahteva o tem tudi mnenje upravnega organa, ki je pristojen 
dovoliti izkoriščanje. 

(3) Če je tudi po mnenju upravnega organa, ki je pristojen dovoliti izkori- 
ščanje, podana možnost poškodbe za gradbeni objekt, se dovoljenje za graditev 
gradbenega objekta ne izda. 

(4) Dovoljenje za graditev gradbenega objekta se sme izjemoma izdati, če- 
prav je po mnenju organizacije oziroma upravnega organa, ki je pristojen do- 
voliti izkoriščanje, podana možnost poškodbe, vendar le tedaj, če ni nevarnosti 
za življenje in zdravje ljudi, če se investitor pismeno odpove pravici do od- 

71 
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škodnine za škodo, ki utegne nastati kot posledica rudarskih del, in če se ta 
njegova izjava zaznamuje v zemljiški knjigi. 

67. člen 

(1) Ce je to v splošno korist, se smejo graditi čez pridobivahu prostor 
javne ceste, železniške proge, prekopi ter druge prometne poti, električni vodi 
visoke napetosti, vodovodi, naftovodi in plinovodi z določenimi varnostnimi 
stebri. 

(2) Preden izdela investicijski program, za objekte iz prvega odstavka tega 
člena, mora investitor zahtevati od organizacije mnenje o tem, katera smer in 
lega teh objektov na p r i dobi valn e m prostoru bi bila najprimernejša. 

(3) Organizacija ima pravico zahtevati odškodnino za dejansko škodo, po- 
vzročeno z gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena. 

68. člen 

(1) Organizacija sme uporabljati površinske vode po predpisih zakona o 
vodah. 

(2) Vode, ki se odprejo s podzemskimi rudarskimi deli, sme organizacija 
uporabljati zase vse do njihovega izliva v stalno površinsko vodo. 

(3) Organizacija je dolžna očistiti odplake škodljivih sestavin po zadevnih 
predpisih, preden jih spusti v površinsko vodo. 

69. člen 

Organizacija moča dovoliti drugi organizaciji, ki izkorišča rudnine na 
sosednjem pridobivalnem prostoru, da odpre .ah prebije odprtine za zračenje 
ali odvajanje vode, če se s takimi deli ne spravi v nevarnost njen obrat. 

70. člen 

(1) Organizacija mora dovoliti drugi organizaciji, ki izkorišča rudnine 
na sosednj em pridobivalnem prostoru, da zgradi oziroma odpre ali prebije 
na njenem pridobivalnem prostoru ceste, industrijske tire in druge prometne 
poti za prevažanje oziroma odvažanje rudnin in da uporablja obstoječe naprave 
za proizvodnjo in prenos električne in druge energije. 

(2) Organizacija je dolžna dovoliti dela iz prvega odstavka tega člena samo, 
če bi drugačna izvedba teh del povzročila nesorazmerno visoke stroške, ozi- 
roma je dolžna dovoliti uporabo naprav samo, če ima kaj prostih zmogljivosti. 

(3) Če se organizaciji ne sporazumeta glede zgraditve objektov oziroma upo- 
rabe zmogljivosti, odloča o tem organ, ki je dal dovoljenje za izkoriščanje. 

71. člen 

(1) Ce je treba delo v jamskih obratih in na površinskih kopih ah njihovih 
delih ali obratlih za izkoriščanje nafte, zemeljskijh plinov, mineralnih ali 
radioaktivnih voda, zaradi nepričakovanih ovir (vdor plinov ali vode, zruški 
v zvezi s hribinskim udarom, jamski požari, ovire na glavnih poteh za zračenje, 
prehod, odvodnjavanje vode in prevoz, plazenje terena, izbruhi in podobno) 
začasno prekiniti, mora organizacija o taki oviri obvestiti organ rudarske 
inšpekcije najkasneje v 24. urah po ustavitvi del. 
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(2) O začasni ustavitvi del, ki je bila že prej v načrtu, mora organizacija 
iz prejšnjega odstavka tega člena obvestiti organ rudarske inšpekcije 15 dni 
pred ustavitvijo^ del. 

(3) Pred ustavitvijo del po drugem odstavku tega člena, ki bodo trajala 
več kot 15 dni, je treba opraviti potrebne meritve in dopolniti rudarske načrte, 
posebej pa napraviti zapisnik o vzrokih za ustavitev dela in ugotoviti v njem 
nevarnosti, ki utegnejo nastati pri ponovnem odpiranju jame ali njenega dela. 

(4) Med začasno prekinitvijo in začasno ustavitvijo dela je treba glavne 
jamske prostore vzdrževati v takem stanju, da se je mogoče brez nevarnosti 
gibati po njih. 

72. člen 

(1) Če pride iz kakršnegakoli vzroka do popolne in trajne ustavitve izko- 
riščanja v posameznih jamskih obratih ali na površinskih kopih, mora organi- 
zacija o tem obvestiti organ, ki je izdal dovoljenje za izkoriščanje in organ 
rudarske inšpekcije najmanj 15 dni pred ustavitvijo del. 

(2) O ustavitvi del v posameznih obratih ali kopih odloča samoupravni 
organ organizacije, ki izkorišča rudnine. 

(3) Ce se ustavi delo, lahko imenuje organ, ki je dal dovoljenje za izkorišča- 
nje, komisijo ki naj na samem kraju preizkusi razloge za ustavitev del ter 
ugotovi rezerve rudnin in njihovo izčrpanost. 

(4) Če organizacija preneha, se izročijo vsi rudarski načrti, merske knjige in 
druga dokumentacija o stanju rudarskih del ob prenehanju organizacije v 
hrambo Arhivu Slovenije, .upravnemu organu, ki je izdal dovoljenje za iz- 
koriščanje pa potrdilo Arhiva Slovenije o prevzeti dokumentaciji. 

(5) Vsaki organizaciji združenega dela, ki se zanima za obnovitev del na 
opuščenem pridobivalnem prostoru, je Arhiv Slovenije dolžan dati na vpogled 
material iz prejšnjega odstavka tega člena. 

73. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo izda: 
1. predpise o strokovni izobrazbi, praksi in strokovnih izpitih tehničnih 

vodij, nadzorno tehničnega osebja ter vodij posameznih tehničnih služb pri 
raziskovanju ah izkoriščanju rudnin; 

2. predpise o strokovnih izpitih samostojnih projektantov rudarskih pro- 
jektov; 

3. predpise o raziskovalnem prostoru; 
4. predpise o pridobivalnem prostoru; 
5. predpise o poročanju o rezultatih raziskovanja v raziskovalnem pro- 

storu ; 
6. predpise o evidenci in katastru raziskovalnih in pridobi valnih prostorov; 
7. predpise o rudarskih načrtih; 
8. predpise o rudarskih projektih; 
9. predpise o dolgoročnem programu razvoja izkoriščanja rudnin in letnem 

programu izkoriščanja rudnin; 
10. predpise, katera dela štejejo za obogatitev rudnin; 
11. predpise o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv posameznih rudnin 

in evidenci O' njih. 
71» 
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VII. KAZENSKE DOLOČBE 

74. člen 

(1) Z zaporom se kaznuje za kaznivo dejanje: 
1. kdor prinese v jamo z metanom ali kakšnim drugim vnetljivim plinom 

ali nevarnim premogovim prahom1 lahko vnetljivo snov ali kakšno drugo stvar, 
ki jo je prepovedano prinesti v jamo; 

2. kdor poskusi dejanje iz točke 1. tega člena; 
3. kdor je določen, da oskrbuje skladišče ali shrambo razstreliv v rudniku, 

ali kdor kakorkoli drugače prihaja v te prostore, če se ne ravna po predpisanih 
normativih za varstvo pri delu; 

4. odgovorni vodja ali strokovna oseba v tehnološkem procesu ali v službi 
za varstvo pri delu, če ne izvaja na tak način, kot to določajo predpisi, ukrepov 
za varstvo pri delu, ki se nanašajo na varstvo pred eksplozijo metana, drugih 
nevarnih plinov ajli premogovega prahu ali pred iagresivnim mineralnim 
prahom, ionizirajočim sevanjem, silikozo, vdorom vode ali požarom ali ne kon- 
trolira njihovega izvajanja. 

(2) Kdor stori dejanje iz 1. točke prvega odstavka tega člena iz malomar- 
nosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

75. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje za kaznivo 
dejanje: 

1. projektant rudarskega projekta, če pri projektu ne upošteva tehničnih 
normativov, predpisov in standardov iz 41. člena tega zakona ali jih očitno 
nepravilno uporabi; 

2. revident rudarskega projekta, če malomarno revidira rudarski projekt 
glede na določbo prvega odstavka 51. člena tega zakona. 

76. člen 

(1) Z denarno kaznijo do 1 000 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski pre- 
stopek: 

1. organizacija, ki izkorišča rudnine brez predpisanega dovoljenja. 
2. organizacija, ki raziskuje rudnine brez predpisanega dovovljenja. 
(2) Za dejanje iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo 

od 500 do 30 000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije. 

77. člen 

(1) Z denarno kaznijo do 500 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski pre- 
stopek organizacija: 

1. če ne prijavi v določenem roku začetke raziskovanja ali izkoriščanja 
rudnin; 

2. organizacija, ki pridobi pri raziskovalnih delih večjo količino rudnin 
kot jo nujno zahtevajo raziskovalna dela in tehnološke preiskave: 

3. če ne vodi evidence o količini rudnin, ki jih je pridobila pri raziskovalnih 
delih, če nima dokumentov o razpolaganju z njimi ah če ne obvesti organa, ki 
ji je dal dovoljenje za raziskovanje, o razpolaganju z njimi; 
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4. če ne pošlje v določenem roku poročila o rezultatih raziskovanja ali če po 
končanih delih pri raziskovanju ali izkoriščanju ne pošlje pristojnim organom 
poročila z vso dokumentacijo o izvršenih delih; 

5. če ne organizira službe za varstvo pri delu, ali ne izvede predpisanih 
ukrepov za varstvo pri delu ali ukrepov za varnost ljudi in zavarovanje imo- 
vine ter varovanja okolja; 

6. če brez dovoljenja oziroma soglasja raziskuje ali izkorišča rudnine 
na mestih, na katerih je potrebno za ta dela posebno dovoljenje oziroma so- 
glasje; 

7. če ne izvaja dela po rudarskih projektih; 
8. če se ne ravna po pripombah pristojnega organa na letni delovni načrt, 

če nima rudarskih načrtov ali če jih redno ne dopolnjuje, če ne opravlja rudar- 
skih merjenj ah nima knjige rudarskega nadzora; 

9. če po končanem raziskovanju ali izkoriščanju ne ukrene potrebnega 
zavarovanja ah ne poskrbi, da se omogoči ponovna uporaba zemljišča, ki je 
bilo poškodovano z rudarskimi deli. 

(2) Za dejanje iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo 
od 500 do 20 000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije. 

78. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1000 do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
organizacija: 

1. če takoj ne obvesti organa rudarske inšpekcije o vsaki smrtni, skupinski 
ah hudi nesreči in o njenih vzrokih ali če ne obvesti v določenem, roku pri- 
stojne organe o ustavitvi del; 

2. če ne ravna po odločbi organa rudarske inšpekcije; 
3. če postavi za vodjo rudarskih del koga, ki ne izpolnjuje predpisanih 

pogojev; 
4. če ne dovoli rudarskemu inšpektorju vstopiti v poslovne ali obratne 

prostore ali pregledati načrte, poročila ali drugo dokumentacijo o stanju rudar- 
skih del ah če ga kako drugače ovira pri inšpekciji. 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje z denarno 
kaznijo do 1000 dinarjev tudi odgovorna oseba. 

79. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba 
iz 54. člena tega zakona: 

1. če se ukvarja s pridobivanjem rudnin brez dovoljenja ali v nasprotju 
z dovoljenjem; 

2. če ob prenehanju pridobivanja ne poskrbi za zavarovanje in ureditev 
pridobivalnega prostora. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo 
do 500 dinarjev tudi odgovorna oseba. 

Občan se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno 
kaznijo do 500 dinarjev. 

80. člen 

(1) Z denarno kaznijo 100 dinarjev se kaznuje takoj na mestu za prekršek 
odgovorna oseba organizacije ali samostojni obrtnik: 
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1. če ne poskrbi za izvajajnje varstvenih normativov ali za to, da delavci 
uporabljajo sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu; 

2. če ne poskrbi, da se delovne priprave ali naprave vzdržujejo v dolo- 
čenem stanju in uporabljajo v njihov namen v zvezi z varstvom pri delu. 

(2) Denarno kazen iz prvega odstavka tega člena izreče in izterja rudarski 
inšpektor takoj na mestu. 

81. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek občan, ki 
prodaja druge rudnine. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se izreče varstveni ukrep od- 
vzema premoženjske koristi. 

82. člen 

Premoženjska korist, dosežena z dejanji iz 1. točke 76. člena, 2. točke 
77. člana in 1. točke 79. člena tega zakona, se storilcu prestopka oziroma pre- 
krška odvzame. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

83. člen 
Republiški sekretar za gospodarstvo izda v soglasju z republiškim sekre- 

tarjem za delo varstvene in tehnične predpise s področja rudarstva, če tehničnih 
predpisov ne izda pristojni zvezini organ. 

84. člen 
(1) Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o rudarstvu (Uradni list 

S RS, št. 37/69). 
(2) Z dnem iz prejšnjega odstavka tega člena se na območju SR Slovenije 

v skladu s 3. točko 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandma- 
jev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71) preneha 
uporabljati temeljni zakon o rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/66), razen tistih 
njegovih določb, ki so po 12. točki drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) 
ostale v veljavi kot zvezne določbe. 

85. člen 
Dokler ne bodo izdani novi predpisi, se kot republiški predpisi še uporab- 

ljajo v SR Sloveniji: 
1. .pravilnik o evidenci in katastru raziskovalnih prostorov in eksploatacij- 

skih polj (Uradni list FLRJ, št. 51/1959 in Uradni list FLRJ, št, 1/1960); 
2. pravilnik o strokovni usposobljenosti za vodilna delovna mesta v ru- 

darstvu (Uradni list SFRJ, št. 25/1963); 
3. pravilnik o vsebini rudarskih projektov s področja izkoriščanja nafte 

in zemeljskih plinov (Uradni list SFRJ, št. 21/1968); 
4. pravilnik o vsebini rudarskih projektov za izkoriščanje trdih mineralnih 

surovin (Uradni list SFRJ, št. 21/1968); 
5. navodilo o poročanju o rezultatih raziskovanja in razpolaganja z mineral- 

nimi surovinami, pridobljenimi z raziskovalnimi deli (Uradni list FLRJ, št. 
51/59); 
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6. navodilo za obogatitev in oplemenitev mineralnih surovin, ki se sma- 
trajo za izkoriščanje (Uradni list FLRJ, št. 51/59 in 1/60) in to samo 1. točka 
drugega odstavka ter četrti odstavek, kolikor so navedeni postopki na obratu 
za pridobivanje nafte ali plina); 

7. pravilnik o tehničnih predpisih o rudarskem merjenju, o merilnih knji- 
gah in o rudarskih načrtih (Uradni list FLRJ, št. 45/60); 

8. predpisi o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv posameznih mineralnih su- 
rovin in evidenci o njih (Uradni list SFRJ, št. 50/66). 

86. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Razlogi za izdajo zakona 

Zadeve s področja rudarstva sta do sedaj urejala temeljni zakon o rudarstvu 
(Uradni list SFRJ, št. 9/66) itn zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 37/69). 

Po sprejetju ustavnih amandmajev XX do XLII k zvezni ustavi, predvsem 
pa ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLII (Uradni 
list SFRJ, št. 29/71), ki v 12. točki drugega odstavka 16. člena določa, da z 
dnem, ki ga določi republiški oziroma pokrajinski zakon, najpozneje pa do 31. de- 
cembra 1971 neha veljati temeljni zakon o rudarstvu, razen določb 31. člena za 
vojaške objekte, 6. t očka 42. člena in členov 93 do 112, je potrebno, da se to 
področje čimprej uredi z izdajo republiškega zakona o rudarstvu. 

Ker je temeljni zakon o rudarstvu urejal le raziskovanje in izkoriščanje 
določenega števila oziroma določenih vrst mineralnih surovin, republiški zakon 
o rudarstvu, katerega je po 20. členu republiškega ustavnega zakona prav 
tako potrebno uskladiti z ustavnimi amandmaji, pa izkoriščanje tako imeno- 
vanih drugih mineralnih surovin, je potrebno v novem zakonu kompleksno 
urediti raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin ali rudnin. 

II. Načela, na katerih zakon temelji 

1. Rudnine so družbena lastnina, ki je že po ustavi pod posebnim druž- 
benim varstvom, ker je količinsko in prostorsko omejeno in se kot naravno 
bogastvo ne obnavlja. Zaradi svojega pomena za energetiko, metalurgijo, ko- 
vinsko, nekovinsko, kemično in elektro industrijo*, industrijo gradbenega ma- 
teriala, gradbeništvo, torej; gospodarstva nasploh, je. družba dolžna smotrno 
in dolgoročno urediti režim raziskovanja in izkoriščanja rudnin; 

2. da so nekatere rudnine pomembnejše za gospodarstvo družbe. 
Ta kriterij- je bil tudi vodilo pri določanju vrst rudnin, za katerih razisko- 

vanje ali izkoriščanje izdaja potrebna dovoljenja republiški in za katere občinski 
upravni organ; 
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3. da se z razvojem družbe, zlasti s tehničnim in ekonomskim, spreminja 
pomen rudnin, zato postane neka včasih nepomembna rudnina zelo pomembna 
za družbo ali pa postane pomembna rudnina sčasoma nepomembna za družbo. 

Od tod morda včasih navidezna prenadrobnost zakona, katerega namen 
pa je preprečiti vsakršno večjo škodo, ki bi jo lahko utrpela družba zaradi 
nekontroliranega raziskovanja in izkoriščanja rudnin, saj je tudi danes nepo- 
membna rudnina jutri lahko še kako pomembna; 

4. da je varnost pni raziskovanju ali izkoriščanju rudnin bolj ogrožena 
kakor pri marsikateri drugi dejavnosti. Zato je še vnaprej zahtevana revizija 
rudarskih projektov, da se tako zagotovi kar največja varnost pri delu; 

5. da so pri raziskovanju ah izkoriščanju rudnin zaradi prirodnih pogojev 
tudi specifični pogoji dela. 

Nobenega dvoma ni, da pri rudarskih delih zaradi njihove specifičnosti ni 
mogoče ločiti tehničnih predpisov oziroma ukrepov od predpisov in ukrepov 
za varstvo pri delu. Zato so vsi tehnični predpisi in ukrepi obenem tudi var- 
stveni. Zaradi tega je tudi vsebinsko nemogoče ločiti nadziranje izvajanja pred- 
pisov s področja rudarstva med tehnično rudarsko inšpekcijo in inšpekcijo 
dela, pa naj si bo to pri podzemeljskih ali površinskih rudarskih delih. Tehno- 
loški proces raziskovanja ali izkoriščanja rudnin je enak ne glede na varstvo 
rudnin in je neodvisen od neke razdelitve rudnin v pomembnejše ali manj 
pomembne rudnine. 

Zato je tudi rudarska inšpekcija po tem zakonu pristojna nadzirati izvajanje 
tako tehničnih predpisov, kakor tudi predpisov o varstvu pri delu v rudarstvu. 

Nadzorstvo nad izvajanjem tehničnih predpisov pri organizacijah, ki so 
raziskovale ah izkoriščale rudnine na podlagi dovoljenja občinskega upravnega 
organa, pristojnega za rudarstvo, doslej ni bilo urejeno. Pri teh organizacijah 
se je nadziralo le izvajanje predpisov o varstvu pri delu pa za to pristojnih 
organih inšpekcije dela. 

Ker nadzorstvo nad izvajanjem tehničnih predpisov ni bilo urejeno, je 
morala posredovati zaradi nepravilno izvajanih del v nekaterih primerih celo 
javna uprava, ker drugega organa, ki bi bil za to pristojen, kot že rečeno 
ni bilo. 

Zato je po tem zakonu predvideno, da bi nadzorstvo nad izvajanjem teh- 
ničnih in varstvenih predpisov pri organizacijah in posameznikih izvajali 
republiški rudarski inšpektorji, s čimer bi se ta pomanjkljivost v zakonodaji 
odpravila; 

6. da se pod določenimi pogoji smejo ukvarjati z izkoriščanjem rudnin 
tudi občani in nekatere pravne osebe. 

Zakon temelji striktno na stališču, da določene pravne osebe lahko izko- 
riščajo rudnine le za svoje neposredne potrebe v lastnem gospodarstvu in da 
je tako vsaka prodaja ali menjava teh mineralnih surovin nezakonita. 

Občan pa lahko izkorišča rudnine tudi za svoje obrtne namene. To pomeni, 
da bi smel dobiti dovoljenje za izkoriščanje rudnine le tisti, ki predloži uprav- 
nemu organu, pristojnemu za rudarstvo, dovoljenje za opravljanje obrtne de- 
javnosti, v kateri se taka rudnina uporablja. Iz tega sledi, da občan — obrtnik 
ne more samo kopati rudnine in jo prodajati; 

7. vsa dela pri raziskovanju ah izkoriščanju rudnin se morajo izvajati 
skladno s sodobnimi dosežki rudarsko-geološke znanosti in tehnike ob zagoto- 
vitvi varstva zaposlenih, varstva" okolja in čuvanja imovine. 
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III. Finančne posledice 

Zaradi izvajanja zakona bo moral biti pri republiški rudarski inšpekciji 
vsaj en rudarski inšpektor več. Drugih stroškov v breme republiškega proračuna 
izvajanje zakona ne bo povzročilo. 

POROČILA 

Odbora republiškega in gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni 
promet sta na skupni seji dne 20. februarja 1974 obravnavala osnutek zakona 
o rudarstvu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

K osnutku zakona odbora nista imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi sta odbora sprejela naslednje pripombe k posamez- 

nim členom: 
K 3. členu : Po mnenju odborov 11. točka tega člena ni skladna z uvodno 

določbo, to je prvo vrstico tega člena, ki. je formulirana tato, kot da se želi 
v tem členu z naštevanjem izčrpati vse, kar se po tem zakonu šteje za rudnine. 
V nasprotju s tako koncepcijo pa je 11. točka tega člena, ki določa, da se za 
rudnine po tem zakonu določajo tudi vse ostale rudnine. Zaradi tega je odbor 
menil, da je treba 11. točko 3. člena bolj konkretizirati ali pa jo črtati. 

K 7. členu : Odbora sta menila, da je treba po končanih rudarskih delih 
omogočiti ponovno uporabo zemljišča, kjer se le da. Besedilo tega člena pa je 
formulirano tako, da se utegne gospodarska korist pojmovati preveč ozko 
oziroma se utegne razlagati tako, kot ustreza gospodarski koristi izvajalca 
rudarskih del. Pri odločanju, ali je treba omogočiti ponovno uporabo zemljišča, 
je poleg tehnične izvedljivosti po mnenju odbora pomemben širši družbeni 
interes, kjer je treba upoštevati varstvo okolja in kmetijskega zemljišča, pa tudi 
stroške saniranja z rudarskimi deli glede tega zemljišča. Taka ocena pa ne more 
biti prepuščena samo organizaciji združenega dela, ki izvaja rudarska dela. 

K 30. členu: Na koncu prvega odstavka je treba dodati besedilo >*če 
prva, ki že ima dovoljenje na tem pridobivalnem prostoru, ni zainteresirana 
za izkoriščanje.« Odbora sta bila namreč mnenja, da je treba organizaciji 
združenega dela, ki že opravlja rudarska dela na takem prostoru, zagotoviti 
prednost pred drugimi. 

K 35. členu : Odbora sta bila mnenja, da kaže razmisliti o tem, da bi v 
prvem odstavku izpustili stavek, ki govori o gradnji in opremi objektov in na- 
prav, ki so v tehnološki zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem. 

K 63. č 1 e n u : Odbora sta menila, da naj predlagatelj še enkrat oceni 
določbo, da mora rudarski inšpektor takoj na mestu preiskati vzroke nesreč 
s hudimi telesnimi poškodbami, saj se med hude telesne poškodbe štejejo tudi 
poškodbe, ki ne puščajo vedno zelo resnih posledic. Mogoče bi besedilo spre- 
menili tako, da bi to bila inšpektorjeva dolžnost le, če gre za take telesne 
poškodbe, kjer so njihove posledice hujše za zdravje ali življenje delavcev. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da osnutek zakona o rudarstvu 
sprejmeta v predloženem besedilu in da se pri pripravi predloga zakona upo- 
števajo gornje pripombe1. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Karel 
Forte, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa poslanec Jože Javornik. 

St.: 310-4/74 
Ljubljana, 20. 2. 1974 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je skupaj z odborom 
republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko na seji 
dne 21. 2. 1974 obravnavala osnutek zakona o rudarstvu, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da predloženi osnutek zakona celo- 
vito ureja raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin ali rudnin, 
kar je bilo do sedaj urejeno v zveznem temeljnem zakonu o rudarstvu le za 
določeno število oziroma določene vrste mineralnih surovin. Omenjeni zvezna 
zakon kot tudi republiški zakon o rudarstvu pa je potrebno uskladiti z ustav- 
nimi .amandmaji. Nadalje je bilo poudarjeno, da naj ima predlagatelj pri sno- 
vanju predloga tega zakona pred očmi nove ustavne rešitve zlasti glede rudnin, 
ki so dobrine splošnega pomena pod posebnim družebnim varstvom. 

Pri podrobni razpravi po posameznih členih sta komisija in odbor sprejela 
k osnutku zakona naslednje pripombe, predloge in stališča: 

K 3. členu : Določba v 11. točki, da se za rudnine štejejo poleg prej 
navedenih tudi vse ostale rudnine, je nejasna, zato jo je treba določneje opre- 
deliti v tem smislu, da bo iz nje razvidno, da gre le za druge rudnine, ki so 
naravnega izvora. 

K 39. členu : V drugem odstavku naj se iz redakcijskih razlogov nado- 
mesti beseda »projektov« z besedo »objektov«, ker gre očitno za tiskovno na- 
pako. 

K 54. členu : Določbo tega člena je potrebno uskladiti z obrtnim zakonom 
(Uradni list SRS, št. 26/73), glede na to, da po obrtnem zakonu kot obrtno ah 
drugo gospodarsko dejavnost ni mogoče opravljati rudarskih del, razen pri- 
dobivanja gline, kamna, peska in gramoza. 

K 73. členu : V zvezi z naštetimi izvršilnimi predpisi v tem členu je 
bilo izraženo, da bi bilo potrebno že v zakonu določiti rok, do kdaj naj se 
sprejmejo ustrezni izvršilni predpisi. 

K 81. členu : V drugem odstavku naj se beseda »varstveni« nadomesti z 
besedo »varnostni«, zaradi uskladitve s terminologijo zakona o prekrških. 

St.: 310-4/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

OSNUTEK ZAKONA 

o ureditvi nekaterih vprašanj 
s področja varnosti železniškega prometa 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. -člen 

S tem zakonom se urejajo določena vprašanja v zvezi z industrijskimi 
železnicami in industrijskimi tiri; rekonstrukcija prog, progovnih naprav, ob- 
jektov in timičnih vozil na železnicah; križanje železniške proge s cesto in 
inšpekcija železniškega prometa. 
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II. INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE IN INDUSTRIJSKI TIRI 

2. člen 

Industrijska železnica je po tem zakonu tista železnica, na kateri se oprav- 
lja prevoz samo za potrebe posameznih organizacij združenega dela oziroma 
za potrebe drugih imetnikov pravic uporabe take železnice (v nadaljnjem 
besedilu: organizacija združenega dela). 

Industrijski tir po tem zakonu je tir, ki je priključen na omrežje jugoslo- 
vanskih železnic. 

3. člen 

Za industrijske železnice veljajo predpisi, ki urejajo graditev železnic in 
varnost prometa na jugoslovanskih železnicah. Promet na teh železnicah se mora 
opravljati na način, ki ga predpiše organizacija združenega dela. 

4. člen 

Za industrijske tire se uporabljajo enaki predpisi, ki veljajo za progo jugo- 
slovanske železnice, na katero je industrijski tir priključen, razen če železniška 
transportna organizacija, v skladu s tem zakonom ne določi drugače. 

5. člen 

Tirnična vozila, ki obratujejo na industrijskih železnicah oziroma indu- 
strijskih tirih, morajo izpolnjevati enake pogoje kot vozila, ki obratujejo 
na omrežju jugoslovanskih železnic. 

6. člen 

Vse stroške v zvezi z industrijsko železnico oziroma industrijskim tirom 
trpi organizacija združenega dela, ki ju uporablja. 

7. člen 

Rekonstrukcija priključkov industrijskih tirov na omrežje jugoslovanskih 
železnic se sme opraviti samo po predhodnem soglasju železniške transportne 
organizacije, na območju katere je industrijski tir priključen. 

8. člen 

Organizacije združenega dela vzdržujejo industrijsko železnico, industrijski 
tir in tirnična vozila tako, da je zagotovljen varen in neoviran promet. V ta 
namen opravljajo stalen nadzor v skladu z enotnimi pravili jugoslovanskih 
železnic. 

9. člen 

Promet na industrijskih železnicah in industrijskih tirih se sme opravljati 
v skladu s poslovnim redom organizacije združenega dela. Poslovni red mora 
biti usklađen z enotnimi pravili za urejanje železniškega prometa na jugo- 
slovanskih železnicah. 
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10. člen 

Tirnična vozila z industrijskih tirov smejo voziti na območju postajnih tirov 
jugoslovanskih železnic samo pod pogoji, ki jih predpiše železniška transportna 
organizacija, na območju katere je industrijski tir prikljličen. 

11. člen 

Medsebojna razmerja med organizacijo združenega dela in železniško trans- 
portno organizacijo1, na katere območju je industrijski tir priključen, se ure- 
jajo s pogodbo. 

12. člen 

Organizacija združenega dela predpiše posebne zdravstvene pogoje in po- 
trebno strokovno usposobljenost delavcev ter način ugotavljanja in preverjanja 
teh pogojev v skladu z enotnimi merili, ki veljajo za delavce železniških 
transportnih organizacij. 

III. REKONSTRUKCIJA PROG, PROGOVNIH NAPRAV, OBJEKTOV, 
TIRNICNIH VOZIL TER INDUSTRIJSKIH ŽELEZNIC 

IN INDUSTRIJSKIH TIROV 

13. člen 

Za rekonstrukcijo proge, progovne naprave, objektov, tirničnega vozila na 
jugoslovanskih železnicah, industrijskih železnicah in industrijskih tirih se 
uporabljajo predpisi o graditvi objektov, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Za rekonstrukcijo tirničnega vozila se šteje predelava vozila, s katero se 
spreminjajo osnovne konstrukcijske in tehnične lastnosti vozila. 

Za rekonstrukcijo se po tem zakonu ne šteje obnova in zamenjava pro- 
govnih naprav ter tirničnih vozil. 

14. člen 

Tehnični pregled železniških prog jugoslovanskih železnic, industrijskih 
železnic, industrijskih tirov s pripadajočimi objekti in opremo, se opravlja 
po postopku in na način, ki ga določa zakon o graditvi objektov. 

Tehnični pregled signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter 
tirničnih vozil in prototipov teh vozil na jugoslovanskih industrijskih želez- 
nicah ter industrijskih tirih se opravlja po postopku in na način, ki ga predpiše 
republiški sekretar za gospodarstvo. 

iv. križanje Železniških prog s cestami 

15. člen 

Križanje proge s cesto se izvaja v dveh nivojih z nadvozom ali podvozom, 
ali pa v istem nivoju s cestnim prehodom. 

16. člen 

Križanje proge s cesto mora biti izvedeno z nadvozom ali podvozom: 
1. če se proga križa z magistralno cesto, 
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2. če se proga križa z javno cesto ali drugo cesto, ki ni javna cesta, kjer 
je zelo gost promet, 

3. če se proga na postajnem prostom med uvoznimi kretnicami križa s 
katerokoli javno cesto ali drugo cesto oziroma potjo, ki ni javna cesta. 

17. člen 

Križanje s cesto z gostim oziroma srednje gostim prometom v istem nivoju 
sme izvesti v soglasju z Republiškim sekretariatom za gospodarstvo in Repu- 
bliškim sekretariatom za notranje zadeve. 

18. člen 

Če nastane križanje proge in javne ceste zaradi graditve nove proge oziro- 
ma nove javne ceste, trpi stroške za graditev nadvozov, podvozov oziroma 
cestnih .prehodov investitor nove proge oziroma nove javne ceste. 

Ce nastane križanje proge in ceste oziroma druge poti, ki ni javna cesta, 
zaradi graditve nove proge ah na zahtevo zainteresirane občine ali organizacije, 
trpi stroške za zgraditev nadvoza, podvoza oziroma cestnega prehoda in stroške 
za ureditve in naprave ter druge stroške, s katerimi se zagotovita varen in neo- 
viran promet na cestnem prehodu, investitor nove proge oziroma tisti, ki je 
to zahteval. 

19. člen 

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen podvoz za javno cesto ali 
kakšno drugo cesto oziroma pot, ki ni javna cesta, velja proga nad podvozom 
z vsemi napeljavami in napravami za progovni objekt in mora za njegovo 
vzdrževanje skrbeti železniška organizacija, na katerem območju je podvoz. 
Vozišče takega podvoza skupajj z morebitnimi napeljavami in napravami 
(razsvetljava, drenaža in drugo), ki so potrebne za pravilno in varno uporabo 
ceste, pa velja za cestni objekt. 

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen nadvoz za javno cesto ali kakšno 
drugo cesto oziroma pot, ki ni javna cesta, velja zgrajeni nadvoz za cestni 
objekt, Proga pod nadvozom skupaj z morebitnimi napeljavami in napravami, 
ki so potrebne za njeno pravilno in varno uporabo pa velja za železniški objekt 
in mora za njeno vzdrževanje skrbeti železniška organizacija, na katerem ob- 
močju je nadvoz. 

Določbe tega člena se primerno uporabljajo tudi, kadar se obstoječi cestni 
prehod nadomesti z nadvozom ali podvozom, zaradi prilagoditve obstoječega 
stanja določbam 15. in 16. člena tega zakona. 

20. člen 

Če je križanje proge s cesto izvedeno v istem nivoju, velja zgrajeni cestni 
prehod za sestavni del proge z obeh strani tira v širino treh metrov, računano 
od tirne osi. 

Za vzdrževanje delov cestnega prehoda iz prejšnjega odstavka in za zago- 
tovitev varnega in neoviranega prometa na cestnem prehodu skrbi železniška 
organizacija, na katere območju je cestni prehod. Vozišče na cestnem pre- 
hodu mora vzdrževati tako, da je omogočen varen in neoviran promet po njem. 

Druge dele ceste z obeh strani prehoda mora vzdrževati upravljalec ceste 
oziroma poti, ki ni /javna cesta in sicer tako, da je na progi, čez katero pelje 
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cestni prehod, omogočen varen in neoviran železniški promet. Ce uporablja 
cesito oziroma drugo pot pretežno ali izključno druga organizacija združenega 
dela, mora dele ceste z obeh strani cestnega prehoda vzdrževati sama. 

21. člen 

Železniška organizacija in upravljalec ceste s sporazumom podrobneje 
uredita medsebojna razmerja glede vzdrževanja cestnih prehodov prek želez- 
niške proge. 

22. člen 

posebne tehnične in varnostne ter druge pogoje v zvezi z ureditvijo križanja 
železniške proge s cestami predpiše republiški sekretar za gospodarstvo. 

v. inspekcija Železniškega prometa 

23. člen 

Železniški promet na območju SR Slovenije na progah jugoslovanskih 
železnic, industrijskih železnic in na industrijskih tirih nadzoruje republiški 
prometni inšpektorat po republiških inšpektorjih železniškega prometa. 

24. člen 

Inšpektor železniškega prometa mora o svoji navzočnosti obvestiti odgo- 
vorno osebo železniške transportne organizacije oziroma organizacije združenega 
dela, v kateri opravlja pregled. 

Inšpektor železniškega prometa ima pravico pregledati proge, objekte, 
tirničina vozila, industrijske železnice in industrijske tire ter naprave, ki se 
uporabljajo za promet, kakor tudi dela, ki se izvajajo na njih ah v neposredni 
bližini železniškega območja oziroma industrijske železnice ah industrijskega 
tira. 

25. člen 

Pri opravljanju nadzorstva pregleduje inšpektor železniškega prometa 
zlasti: 

1. ah je železniška organizacija in druga organizacija združenega dela, ki 
opravlja železniški promet na določeni železnici, organizirala notranjo kontrolo 
in ali ta kontrola pravilno in učinkovito deluje, 

2. ah železniški delavci spoštujejo predpisana pravila za urejanje in oprav- 
ljanje železniškega prometa, določbe o signalih in pravila o vzdrževanju želez- 
niških prog in železniških vozil, 

3. ah železniški delavci in delavci na industrijskih železnicah in industrij- 
skih tirih, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu, izpolnjujejo pogoje, 
ki so predpisani glede zdravstvene sposobnosti in strokovne usposobljenosti 
za samostojno delo na delovnih mestih in ah se pravilno uporabljajo predpisi 
o delovnem času, ki se nanašajo na to' delovno mesto, 

4. ali se proge, progovne naprave in objekti, telekomunikacijske in signal- 
ne varnostne naprave in tirnična vozila jugoslovanske železice, industrijskih 
železnic in industrijskih tirov pravilno in v redu vzdržujejo, 
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5. ali se pri graditvi in rekonstrukciji železniških prog, progovnih naprav 
in objektov, telekomunikacijskih in signalnih varnostnih naprav in tirničnih 
vozil jugoslovanske železnice, industrijskih železnic in industrijskih tirov upo- 
števajo tehnični predpisi, normativi, obvezni jugoslovanski standardi in interni 
železniški standardi, 

6. ah kakovost opravljenih del, elementi in materiali, ki se uporabljajo 
pri graditvi, rekonstrukciji oziroma vzdrževanju prog, progovnih naprav in ob- 
jektov, telekomunikacijskih in signalnih varnostnih naprav in tirničnih vozil 
ustrezajo veljavnim tehničnim predpisom, normativom in standardom, 

7. ah se izvajajo ukrepi za varnost železniškega prometa in za red na 
železnicah, industrijskih železnicah in industrijskih tirih, 

8. ah se v mednarodnem železniškem prometu pri tranzitu, ob vhodu in 
izhodu na progah jugoslovanskih železnic in na tirničnih vozilih, ki se v tem 
prometu uporabljajo, spoštujejo mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na var- 
nost železniškega prometa, varnost potnikov in tehnično enotnost železnic v 
tem prometu. 

26. člen 

Inšpektor železniškega prometa je upravičen: 
1. zadržati izvršitev odredb, ki nasprotujejo določbam zakonov in pred- 

pisov, izdanih na njihovi podlagi, 
2. odrediti v nujnih primerih, da se na vozilih, progah in progovnih na- 

pravah odpravljajo tehnične pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost prometa. 
3. odrediti, da se začasno izključijo iz prometa vozila, proge in progovne 

naprave, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim in drugim pogojem, če bi bila 
sicer varnost prometa ogrožena, 

4. začasno odstraniti z dela železniškega delavca, ki neposredno sodeluje 
v železniškem prometu, če ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev ali 
nima predpisane strokovne usposobljenosti za samostojno delo na svojem 
delovnem mestu, če pride na delo v takem telesnem ah duševnem stanju, da 
ni zmožen pravilno opravljati svoje delovne dolžnosti, če zanemarja svojo 
dolžnost, jo opravlja površno ah delno nepravilno in to vpliva na rednost in 
varnost prometa, 

5. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti v železniškem prometu in da se 
promet prilagodi določbam zakonov in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 
če je treba pa določiti tudi način in odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti 
v železniškem prometu, 

6. začasno ustaviti dela, ki se izvajajo v neposredni bližini proge, če je 
nevarnost, da bodo ogrožala varnost prometa in zahtevati od upravnega organa, 
ki je opravil kontrolo tehnične dokumentacije in dal dovoljenje za graditev, 
naj pregleda položaj in odredi ukrepe za sanacijo, 

7. ustaviti dela, ki se izvajajo na železniškem območju ah v neposredni 
bližini proge brez dovoljenja za graditev in o tem obvestiti upravni organ, ki 
je pristojen dovoliti graditev. 

27. člen 

Železniška organizacija mora brez odlašanja obvestiti republiški prometni 
inšpektorat o vsaki železniški nesreči; o hujši železniški nesreči ga mora ob- 
vestiti takoj in ob vsakem dnevnem času, prav tako tudi o delih, ki se izvajajo 
v bližini proge ah progovnih naprav in objektov, ki bi lahko vplivali na 
varnost železniškega prometa. 
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28. člen 

Za inšpektorja železniškega prometa je lahko imenovan, kdor ima ustrezno 
visoko izobrazbo in najmanj pet le<t delovnih izkušenji na delovnih mestih, za 
katera je potrebna visoka strokovna izobrazba ustrezne železniške specialnosti 
in strokovni izpit za inšpektorja, ali pa ustrezno višjo strokovno izobrazbo 
in najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnih mestih, za katera je po- 
trebna višja strokovna izobrazba ustrezne železniške specialnosti in strokovni 
izpit za inšpektorja. 

29. člen 

Železniška organizacija in organizacije združenega delavki upravljajo indu- 
strijski tir, morajo dostaviti republiškemu prometnemu inšpektoratu v osmih 
dneh vsak splošni akt, s katerim urejajo vprašanja železniškega prometa.. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

30. člen 

Z denarno kaznijo od 50 000 do 500 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski 
prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba: 

1. če pri graditvi industrijskih železnic ne upošteva zveznih predpisov za 
graditev železnic in varnost prometa na železnicah ali če ne predpiše načina 
prometa na teh železnicah (3. člen); 

2. če zgradi industrijski tir drugačen kot je tir na progah jugoslovanskih 
železnic, oziroma si ne preskrbi ustreznega dovoljenja pristojne železniške trans- 
portne organizacije (4. člen); 

3. če uporablja drugačna tirnična vozila, kot so vozila jugoslovanskih 
železnic (5. člen); 

4. če gradi v varovalnem pasu železnica v nasprotju z določili 14. člena 
tega zakona; 

5. če izroči prometu signalnovarnostno napravo*, telekomunikacijsko na- 
pravo in tirnično vozilo oz. prototip tega vozila pred opravljenim tehničnim 
pregledom in izdaja odločbe o izročitvi prometu (2. odstavek 14. člena); 

6. če izvede križanje železnice s cesto z gostim in srednje gostim pro- 
metom v istem nivoju brez ustreznih soglasij (17. -člen). 

Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba orga- 
nizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe z denarno kaznijo od 
1000 do 10 000 dinarjev. 

31. člen 

Z denarno kaznijo od 20 000 do 200 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski 
prestopek železniška organizacija, organizacija združenega dela ali druga prav- 
na oseba, če ne ravna v skladu z določili 15. in 16. člena tega zakona pri gra- 
ditvi cestnega prehoda prek železniške proge v istem nivoju ali pri zagotovitvi 
varnega prometa prek teh prehodov. 

Za dejanje' iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba želez- 
niške organizacije, združenega dela ah druge pravne osebe z denarno kaznijo od 
500 do 5000 dinarjev. 
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32. člen 

Z denarno kaznijo od 20 000 do 100 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski 
prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba: 

1. če ne vzdržuje industrijskih železnic, industrijskih tirov in timičnih 
vozil tako, da je zagotovljen varen in neoviran promet in če nima tirov, tirnih 
naprav, objektov in tirničnih vozil pod stalnim nadzorstvom (8. člein); 

2. če nima poslovnega reda ah če ta ni usklađen z enotnimi pravili za 
urejanje železniškega prometa na jugoslovanskih železnicah (9. člen); 

Za dejanji iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba orga- 
nizacije združenega dela ali druge pravne osebe z denarno1 kaznijo od 500 do 
2000 dinarjev. 

33. člen 

Z denarno kaznijo od 10 000 do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek orga- 
nizacija združenega dela ah druga pravna oseba: 

1. če Otpravi rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov brez predhodnega 
soglasja železniške transportne organizacije (7. člen); 

2. če tirnična vozila industrijskih tirov na območju postajnih tirov jugo- 
slovanskih železnic ne vozijo pod pogoji, ki jih je predpisala železniška trans- 
portna organizacija (10. člen); 

3. če ne sklene z železniško organizacijo, na katerem območju je industrij- 
ski tir priključen, pogodbo (11. člen); 

4. če zaposluje na posameznih delovnih mestih na industrijskih tirih delav- 
ce, ki ne izpolnjujejo predpisane strokovne in zdravstvene pogoje (12. člen); 

5. če železniška organizacija, na katere območju je podvoz oziroma nadvoz, 
za njegovo vzdrževanje ne skrbi (19. člen); 

6. če železniška organizacija, na katere območju je cestni prehod, prehoda 
ne vzdržuje tako, da je na njem zagotovljen varen in neoviran promet (2. od- 
stavek 20. člena); 

7. če upiravljalec ceste oziroma poti ne vzdržuje dele ceste z obeh strani 
prehoda tako, da je omogočen varen in neoviran železniški promet (3. odstavek 
20. člena). 

Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba orga- 
nizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe z denarno kaznijo od 
500 do 1000 dinarjev. 

34. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek želez- 
niška organizacija, organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, če 
ne ravna po odločbi, ki jo izda inšpektor železniškega prometa po pooblastilih 
iz 25. člena. 

Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba želez- 
niške organizacije, organizacije združenega dela ah druge pravne osebe z denar- 
no1 kaznijo od 100 do 1000 dinarjev. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

35. člen 

Dokler ne bo izdan predpis o tehničnem pregledu in izročitvi prometu 
železniških vozil 14. člena tega zakona, se na območju SR Slovenije uporablja 

72 
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pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet železniških vozil (Ur. 
1. SFRJ št. 26/69). 

36. člen 

Stroške za vzdrževanje cestnega prehoda in stroške za zagotovitev varnega 
in neoviranega prometa na cestnem prehodu trpijo: 

1. stroške za vzdrževanje tirov in dnugih detov železniške proge na cestnem 
prehodu, signalnih naprav in znakov, ki opozarjajo železniške delavce v vlaku 
na cestni prehod in na železniške telefonske zveze s cestnim prehodom — 
železniška organizacija, 

2. stroške za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu ter cestnih prometnih 
znakov, ki opozarjajo udeležence v cestnem prometu na cestni prehod — uprav- 
ljalec ceste, 

3. stroške za vzdrževanje naprav, s katerimi se udeležencem v cestnem 
prometu dajejo znaki, da se cestnemu prehodu približuje vlak in naprav za 
zapiranje promeita na cestnem prehodu v pogojih in obsegu, kot to predpisujejo 
veljavni predpisi o varnosti cestnega prometa ter niujne stroške za ravnanje 
s takimi napravami •— v enakih delih železniška organizacij a in upravljalec 
ceste. 

Železniška organizacija trpi vse stroške, ki jih imajo postaje in druga 
mesta, na katerih se ureja železniški promett ali ki neposredno sodelujejo 
v železniškem prometu, z urejanjem vožnje vlakov in drugim delom, ki je 
v zvezi z zagotovitvijo varnega in neoviranega prometa na cestnem prehodu. 

Če uporablja cesto ali drugo komunikacijo, ki ni javna cesta, predvsem 
ali edinole določena organizacija združenega dela ah druga organizacija, trpi 
stroške za vzdrževanje vozišča in za zagotovitev varnega in neoviranega pro- 
meta na cestnem prehodu iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena v celoti 
ta organizacija. 

37. člen 

Stroški za vzdrževanje vozišča in stroški za zagotovitev neoviranega pro- 
meta iz 2. in 3. točke prvega odstavka in tretjega odstavka prejšnjega člena 
tega zakona se ugotavljajo in obračunavajo izključilo na podlagi skupnih 
stroškov tiste železniške organizacije združenega dela, ki v okviru svoje dejav- 
nosti vzdržuje cestni prehod in skrbi za varen in neoviran promet na cestnem 
prehodu. Ti stroški so: 

1. materialni poslovni stroški, ki se nanašajo na cestni prehod, 
2. amortizacija sredstev za zagotovitev varnega in neoviranega prometa 

na cestnem prehodu, 
3. ustrezen del zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na cestni 

prehod, plačajo pa iz dohodka, 
4. osebni dohodki delavcev, ki na cestnem prehodu ravnajo z varnostnimi 

sredstvi, 
5. del poslovnih stroškov in del osebnih dohodkov, ki nastajajo z vzdrže- 

vanjem in zagotavljanjem varnosti na cestnem prehodu pri upravi delovne 
enote. 

Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka se lahko obračunava v zvezi s poslo- 
vanjem na cestnem prehodu tudi ustrezen del akumulacije za rezervni sklad 
in za sklad skupne porabe. 
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38. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o organih za oprav- 
ljanje določenih zadev s področja železnic v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 31/65), 
razen 6. člena tega zakona. 

39. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Razlogi za izdajo zakona o ureditvi določenih vprašanj 
s področja železniškega prometa 

Snov, ki jo obravnava predloženi osnutek zakona, je dosleji v večji meri 
vseboval temeljni zakon o graditvi železnic in o prometu in varnosti na želez- 
nicah (Ur. 1. SFRJ št. 9/65 in 11/69), ki bi moral biti v skladu z 19. členom 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Ur. 1. 
SFRJ št. 29/71) usklađen z zvezno ustavo do 31. 12. 1972. 

V SR Sloveniji je nekatera vprašanja železniškega prometa urejeval zakon 
o organih za opravljanje določtenih zadev s področja železnic v SR Sloveniji 
(Ur. 1. SRS št. 3T/65), ki pa se mora po določilu 20. člena ustavnega zakona 
k republiški ustavi uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1973. 

V času izdelave besedila predloženega osnutka republiškega zakona je tekel 
tudi postopek za sprejem zveznega zakona o osnovah varnosti v železniškem 
prometu, ki je tudi bil sprejet in objavljen v Ur. 1. SFRJ št. 33/73. Vsebina 
tega zveznega predpisa je tudi narekovala vsebino republiškega zakona. Zvezni 
zakon je namreč popolnoma tehnični predpis, podobno je bil tudi doslej, in 
pušča nekatera vprašanja republiški zakonodaji. 

Gre torej za ureditev nekaterih vprašanj, ki so tudi doslej sodila v repu- 
bliško pristojnost, to so vprašanja v zvezi z industrijskimi železnicami in 
industrijskimi tiri, poleg tega pa bo zakon Urejeval tudi snov, ki je bila doslej 
v zvezni pristojnosti, to je predvsem tehnični pregled nekaternih progovnih 
naprav ter vozil, križanje železniških prog s cestami ter opravi janje inšpekcij- 
skega nadzora železniškega prometa. 

Iz vsebine zakona lahko ugotovimo, da je to predvsem, tehnični predpis. 
S predloženim osnutkom smo želeli izpolniti pravno vrzel, ki bi nastala ob 
usklajevanju zvezne in republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji. 

II. Vsebina zakona 

Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja železniškega prometa naj 
bi imel naslednjo vsebinoi: 

I. Splošne določbe 
II. Industrijske železnice in industrijski tiri 

III. Rekonstrukcija prog, progovnih naprav, objektov, tirničnih vozil ter 
industrijskih železnic in industrijskih tirov 

IV. Križanje železniških prog s cestami 
12 
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V. Inšpekcija železniškega prometa 
VI. Kazenske določbe 

VII. Prehodne in končne določbe 

Industrijske železnice in industrijski tiri 

Že temeljni zakon o graditvi železnic in o prometu in varnosti na želez- 
nicah iz leta 1965 je dal pravno podlago za sprejem ustreznih republiških pred- 
pisov za ureditev industrijskih železnic in industrijskih tirov. Takega predpisa 
v SR Sloveniji doslej še nismo sprejeli. 

V tem poglavju osnutka sta najprej opredeljena pojma industrijske želez- 
nice in indrustrijskega tira. Ker je industrijska železnica zaključen prometni 
krog v okviru posamezne organizacije, ki jo uporablja, tudi ni bilo potrebno 
z zakonom predpisovati posebnega režima. Nasprotno pa je potrebno za indu- 
strijski tir, kjer se priključuje na omrežje jugoslovanskih železnic, predpisati 
vrsto predvsem prometnovarnostnih ukrepov. Ti ukrepi se nanašajo predvsem 
na tehnične elemente za gradnjo industrijskega tira, uporabo timičruih vozil 
ter strokovno in zdravstveno stanje delavcev, ki so zaposleni na posameznih 
delovnih mestih na industrijskih tirih. 

Rekonstrukcija prog, progovnih naprav, objektov tirničnih vozil 
ter industrijskih železnic in industrijskih tirov 

S temi določbami naj bi zakon opredelil, kaj se šteje za rekonstrukcijo, ker 
I tega poslej! v zvezni zakonodaji ne bo. Podrobnejše predpise o tehničnem pre- 

gledu železniških objektov in prog ne bo potrebno sprejemati, ker je z repu- 
bliškim gradbenim zakonom določen postopek tehničnega pregleda, ki velja 
za vse gradbene objekte. Pač pa bo potrebno predpisati poseben postopek 
za tehnični pregled signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter 
tirničnih vozil, ker po gradbenem zakonu ne sodijo med objekte, temveč so to 
naprave in vozila. 

Križanje železniških prog s cestami 

Zaradi zagotovitve varnega prometa pri križanju železniških prog s cestami, 
osnutek zakona podrobneje urejuje predvsem pravice in dolžnosti železniške 
organizacije in upravljalcev cest, ki jih imajo v zvezi z vzdrževanjem železniških 
prehodov, nadbodov ali podhodov. Tako osnutek opredeljuje, kdo je dolžan 
nositi stroške za na novo zgrajena križanja železniške proge z javno ali kako 
drugo cesto, čigav objekt postane na novo zgrajeni nadvoz oziroma podvoz. 
Katere stroške in kolik delež stroškov vzdrževanja cestnih prehodov trpi 
železniška organizacija oziroma upravljalec ceste, pa osnutek vsebuje v prehod- 
nih določbah. To vprašanje bo namreč potrebno ponovno in dokončno urediti 
na samoupravni podlagi, kar pa bo možno ob ustanovitvi samoupravne inte- 
resne skupnosti za železniški promet, Do tedaji predlagamo, da ureditev ostane 
nespremenjena. 
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Inšpekcija železniškega prometa 

S prenehanjem zagotavljanja izvrševanja zveznih predpisov s področja 
železniškega prometa s strani zveznih organov, je ves inšpekcijski nadzor 
prešel v republiško pristojnost. To pomeni, da republiški prometni inšpektorat 
nadzoruje izvrševanje zveznih in republiških predpisov s področja železniškega 
prometa, kar obsega železniške organizacije, ki opravljajo železniški promet 
in organizacije združenega dela, ki opravljajo železniški promet na industrijskih 
železnicah in industrijskih tirih. 

III. Finančna sredstva 

Realizacija zakona ne bo terjala materialnih izdatkov republike. Prav 
tako ne bo potrebno posebnih sredstev zagotavljati za njegovo realizacijo pri 
železniških organizacijah niti v drugih organizacijah združenega dela, 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen 
odsotnega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 44. zasedanju dne 
22. februarja 1974 obravnavali osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj 
s področja varnosti železniškega prometa, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi je sodeloval delegat občine Sevnica. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja dele- 
gatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, .izvoljena 
na zasedanju, ta mnenja, stališča in predloge republiškemu in gospodarskemu 
zboru, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi so delegati oibčdn podprli obravnavani zakon- 
ski osnutek. 

V nadaljevanju razprave pa je bilo opozorjeno na 3. točko 36. člena, ki 
vsebuje določbo, da trpijo stroške za vzdrževanje naprav, s katerimi se ude^- 
ležencem v cestnem prometu dajejo1 znaki, da se cestnemu prehodu približuje 
vlak, in naprav za zapiranje prometa na cestnem prehodu v pogojih in obsegu, 
kot to predpisujejo veljavni predpisi o varnosti cestnega prometa, ter nujne 
stroške za ravnanje s takimi napravami v enakih delih železniška organizacija 
in upravljalec ceste. Delegati občin so bili mnenja, da bi bilo treba problem 
plačila stroškov po 3. točki omenjenega člena obravnavanega zakonskega osnut- 
ka urediti sistemsko in pravičneje, ker so s sedanjo določbo omenjenega člena 
prizadete predvsem nerazvite občine in se zato postavlja resno vprašanje, 
zakaj bi morale manj razvite ah celo nerazvite občine prispevati glavni delež 
stroškov za železniške prehode, koristi glede železnice pa imajo in bodo tudi 
v bodoče imela predvsem pbmočja, ki imajo do železnic, glede na svojo gospo- 
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darsko moč, le simbolične obveznosti. Zato je bilo predlagano, da bi se stroški 
pod točko 3 v 36. členu obravnavanega osnutka zakona delili enako med 
železniške organizacije in med upravljalce cest, vendar tako, da bi tisti del 
stroškov, ki bi odpadel na upravljalce cest, plačale -vzajemno vse občilne v Slo- 
veniji po določenem ključu, npr. po ustvarjenem družbenem proizvodu ali 
po ustvarjenem narodnem dohodku ali pa glede na proračunska sredstva občin 
(Sevnica). 

K posameznim členom zakonskega osnutka, razen k 36. členu, delegati 
občin1 niso imeli pripomb. 

St.: 021-60/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 

POROČILA 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 20. februarja 1974 obravnavala osnutek zakona o 
ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa, ki ga 
je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Potem ko je predstavnik predlagatelja uvodoma pojasnil, da se s predla- 
ganim osnutkom zakona urejajo nekatera vprašanja, ki so doslej sodila v 
republiško pristojnost, kot na primer vprašanje v zveai z industrijskimi že- 
leznicami in industrijskimi tiri, ter nekatera vprašanja, ki so doslej sodila 
v zvezno pristojnost — tehnični pregled nekaterih progovnih naprav in vozil, 
križanje železniških prog s cestami ter opravljanje inšpekcijskega nadzora, 
se je razprava osredotočila na vprašanje stroškov glede vzdrževanja že obsto- 
ječih cestnih prehodov oziroma deležev, ki naj jih trpi železniška organizacija oz. 
upravljalec ceste. V zvezi s tem sta odbora dala podlporo stališču predlaga- 
telja, ki je to vprašanje rešil v prehodnih določbah in sicer tako-, da je obdržal 
dosedanjo ureditev, dokončno rešitev pa prepustil samoupravnima interesnima 
skupnostima, ki bosta oblikovani tako za cestni kot za železniški promet. 

Predstavnik predlagatelja je opozoril tudi na nejasnosti glede 9. iin 12. člena 
zveznega zakona o osnovah varnosti v železniškem prometu (Uradni list SFRJ, 
št. 33/73), ki urejata graditev objektov v varovalnem pasu ob železniški progi 
ter graditev skupnih mostov za železniško progo in cesto. Ker se odbora glede 
tega, ali ta vprašanja sodijo v republiško ah zvezno pristojnost, nista mogla 
odločiti, predlagata, da to vprašanje uredi predlagatelj skupaj z zakonodaj no- 
pravno komisijo. 

Pri obravnavi zakonskega osnutka v načelu odbora nista imela pripomb, 
k posameznim določilom pa predlagata naslednja mnenja, stališča in predloge: 

K 14. členu: V zvezi s tehničnim pregledom vozil na jugoslovanskih 
železnicah je bilo opozorjeno na pojav, da v zadnjem času železniške organi- 
zacije nabavljajo nova vozila, ki ne ustrezajo napravam na peronu. To velja zlasti 
za nove motorne vlake, v katere je vstop visok tudi do 70 in več centimetrov, kar 
oneimogoča potrebno varnost državljanov pri vstopu. Ker takšna vozila, po 
mnenju odbora, nedvomno imajo potrebno dovoljenje za promet, saj drugače 
nie bi obratovala, naj predlagatelj ponovno prouči to vprašanje in predloži 
ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili varnost državljianov An sankcije zoper orga- 
nizacije, ki se teh določil ne bi držale. 
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K 16. č len u : Kriteriji za križanje proge s cesto z nadvozom ali podvozom 
so zelo ohlapni in dejansko ne povedo ničesar. Ni nobenih normativov, kdaj 
lahko za cesto rečemo, da ima »gosit« ali »srednje gost« promet. Čeprav pred- 
loženi osnutek zakona obravnava predvsem vprašanja s področja varnosti 
železniškega prometa, odbora menita, da bi moral republiški predpis podrobneje 
opredeliti gostoto prometa in1 poiskati ustrezne normative, saj odločitve glede 
križanj imajo daljnosežne finančne, posledice za upravljalce cest oziroma že- 
leznic. 

K 22. členu : Ta člen naj se dopolni tako, da se med posebnimi tehnič- 
nimi, varnostnimi in drugimi pogoji v zvezi z ureditvijo križanja železniške 
proge s cestami posebej opredelijo pojmi cest z gostim oziroma srednje gostim, 
prometom, kakor tudi z rokom, do kdaj naj republiški sekretar za gospodar- 
stvo iizda ta predpis. V zvezi s tehničnimi in drugimi pogoji glede križanja 
železniške proge s cestami oairofma normativi, naj se vnese tudi določba, do kdaj 
je potrebno najpozneje takšne ukrepe uveljaviti. 

K 38. členu : Doda naj se drugi odstavek, ki se v celoti glasi: 
»Do izdaje ustreznih republiških zakonov v SR Sloveniji pa se v zvezi 

z veljavnostjo 6. člena zakona o organih za upravljanje določenih zadev s pod- 
ročja železnic v SR Sloveniji, uporabljajo kot republiški predpis tudi določbe 
23. člena zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni Ust SFRJ, 
št. 5/66, 50/68, 55/68 in 10/70).« 

Zakon o organih za opravljanje določenih zadev s področja železnic v SR 
Slovneiji v 6. členu vsebuje samo pooblastilo izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije za dajanje soglasja železniškemu transportnemu podjetju za trajno 
ustavitev prevoza potnikov in blaga na posameznih progah ali delih prog, 
ne pa tudi materialnih določb o nadomestilih izgub v zvezi z nadaljnjim obra- 
tovanjem železnice, če pristojni republiški organ ne da soglasja za trajno 
ustavitev nerentabilnega prevoza. Ker se do izdaje ustreznih republiških zako- 
nov v SR Sloveniji uporabljajo kot republiški zakoni tudi zadevne določbe 
zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic, je predlagana dopolnitev, po 
mnenju odbora, smiselna in potrebna. 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet predlagata pristojnima zbo- 
roma, da sprejmeta osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja 
varnosti železniškega prometa skupaj z mnenji, stališči in pripombami odbora. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega 
poročevalca določil poslanca Bogdana Snabla, odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet gospodarskega zbora pa poslanca Egona Prinčiča. 

St.: 021-60/74 
Ljubljana, 20. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je skupaj z odborom 
republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko na seji dne 
21. februarja 1974 obravnavala osnutek zakona o ureditvi vprašanj s področja 
varnosti železniškega prometa, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvrš- 
ni svet. 



1144 Priloge 

Uvodoma sta komisija in odbor poudarila, da se s predloženim osnutkom 
zakona usklajujeta z ustavnimi amandmaji temeljni zakon o graditvi železnic 
iin o prometu in varnosti na železnici in republiški zakon o organih za oprav- 
ljanje določenih zadev s področja železnic v SR Sloveniji. Prav tako pa pred- 
loženi osnutek zakona ureja na področju varnosti železniškega prometa tista 
vprašanja, ki so v republiški pristojnosti in ki jih narekuje zvezni zakon o 
osnovah varnosti v železniškem prometu, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
SFRJ, št. 33/73. V zvezi z omenjenim zveznim zakonom so bile nakazane neka- 
tere nejasnosti, zlasti glede 9. in 12. člena. Po zvezni ustavi namreč federacija 
ureja le temelje varnosti na področju prometa, medtem ko vsa podrobna ure- 
ditev o varnosti prometa sodi v republiško pristojnost. Ker bodo te zadeve 
popolnoma jasne s sprejemom zvezne in republiške ustave, naj predlagatelj 
področje varnosti železniškega prometa ponovno prouči in v zakonu uredi 
to področje v mejah republiške pristojnosti. 

Pri podrobni obravnavi po členih sta komisija in odbor sprejela naslednje 
pripombe, predloge in stališča: 

K I. členu: Ker se s tem zakonom urejajo predvsem zadeve s področja 
varnosti železniškega prometa, naj se to določi tudi v tem členu, ki predstavlja 
splošno določbo. Iz dosedanjega besedila določbe namreč to ni razvidno1. 

K V. poglavju : V zvezi z določbami o inšpekciji železniškega prometa 
sta komisija iti odbor zavzela načelno stališče, naj se te določbe ponovno pro- 
učijo in uskladijo s pripravljajočim se zakonom o inšpekcijah. V tem zakonu 
niaj bi bile namreč urejene le specifičnosti, ki veljajo za železniško inšpekcijo. 

K 30. -členu: V drugi vrsti prve točke naj se črta beseda »zveznih«. 
Ta določba ima namreč širši pomen, zato je treba misliti tudi na druge pred- 
pase in ne le na zvezne. 

Četrta točka naj se črta, ker nima povezave s predhodnimi določbami 
in je verjetno pomotoma zašla v zakon. 

K 37. č 1 e n u : V zvezi s stroški za vzdrževanje vozišča in stroški za zago- 
tovitev neoviranega prometa so bile izražene posamične pripombe, da ta določba 
ne sodi med prehodne določbe, temveč v besedilo zakona, ker je to pomembna 
materija, ki mora biti zakonsko urejena. Večina prisotnih je menila, da se 
skuša s to določbo urediti le prehodni režim, ker bo po vsej verjetnosti v 
prihodnje to vprašanje prepuščeno samoupravni "ureditvi med prizadetimi. 

K 38. členu : Z določbo tega člena preneha veljati zakon o organih za 
opravljanje določenih zadev s področja železnic v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 31//65), razen določbe 6. člena, ki določa, da železniško transportno 
podjetje lahko trajno ustavi prevoz potnikov in blaga na posameznih progah 
ali delih prog, če dobi za to poprej soglasje izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije. V zvezi s to določbo je bilo poudarjeno, da je le prehodnega značaja, 
da pa bi bilo potrebno najti sistemsko rešitev v okviru povezave železnice z 
gospodarstvom in ustanovitvijo prometnih skupnosti. S tem v zivezi bi bilo 
potrebno uskladiti tudi ostale predpise s področja organizacije železnice. 

St.: 021-60/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 
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OSNUTEK ZAKONA 

o dajanju poroštva SR Slovenije 
za obveznosti organizacij združenega dela pri določenih tujih posojilih 

1. člen 

Ob pogojih, ki so določeni s tem zakonom, daje SR Slovenija federaciji 
poroštvo za obveznosti organizacij združenega dela z območja SR Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela), ki izvirajo iz meddržav- 
nih posojil ali iz posojil mednarodnih finančnih institucij, če je posojilo nepo- 
sredno najela federacija in je pravice in obveznosti iz posojilne pogodbe pre- 
nesla na organizacijo združenega dela ali če je takšno posojilo najela organiza- 
cija združenega dela in je federacija dala poroštvo za njene obveznosti. 

2. člen 

Sklepe o prevzemu poroštva za obveznosti organizacij združenega dela 
po prejšnjem členu sprejema izvršni svet skupščine SR Slovenije, poroštvene 
listine o prevzetem poroštvu pa izdaja republiški sekretar za finance. 

3. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko sprejme sklep o> prevzemu po- 
roštva po prejšnjem členu, če je poslovna banka dala SR Sloveniji ustrezno 
poroštvo za vračanje najetega tujega posojila in če je poslovna banka dala 
izjavo, da so za nameravane investicije, vključno s sredstvi tujega posojila, 
zagotovljena vsa finančna sredstva. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Tuje države in mednarodne finančne institucije dajejo posojila za inve- 
sticijske naložbe za potrebe naših organizacij združenega dela v več oblikah. 
Za funkcije republike sta med temi oblikami pomembni zlasti tisti obliki, ko 
je posojilojemalec neposredno federacija, ki posojilo potem prenese na domačo 
organizacijo združenega dela, ali ko posojilo najame sama organizacija zdru- 
ženega dela ob poroštvu federacije. V skladu z določbami amandmajev XXXIV 
in XXXV k zvezni ustavi lahko prevzame federacija takšne obveznosti (bodisi 
neposredno posojilo bodisi poroštvo za posojilo) le ob soglasju vseh republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Ne glede na to, da lahko prevzame federacija omenjene obveznosti le ob 
soglasju republik in pokrajin, zahteva federacija pri oblikovanju pravnih 
odnosov z organizacijo združenega dela, ki bo uporabila tuje posojilo, še 
posebno poroštvo republike oziroma avtonomne pokrajine, kjer ima taka orga- 
nizacija združenega dela svoj delež. Republika oziroma avtonomna pokrajina 
mora v takem primeru dati federaciji poroštvo za obveznosti domače organi- 
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zacije združenega dela do federacije, izvirajoč iz tujega posojila. Tak primer je 
bil med drugim tudi posojilo mednarodne banke za turistični kompleks Ber- 
nardin. 

Da ne bi skupščina SR Slovenije ob realizaciji takšnih posojil sklepala 
o garanciji za vsak primer posebej, predlagamo, da se dajanje takšnih garancij 
sistemsko uredi z zakonom. Po tem predlogu naj bi bilo dajanje garancij 
omejeno zelo ozko le na omenjena primera: 

— ko je posojilojemalec neposredno federacija, ki pa posojilo potem pre- 
nese na organizacijo združenega dela z območja SR Slovenije; 

— ko je posojilojemalec sama organizacija združenega dela z območja 
SR Slovenije, federacija pa je dala poroštvo za njene obveznosti. 

SR Slovenija naj bi po tem predlogu dajala poroštvo v omenjenih primerih 
le pod temi pogoji: 

— da je poslovna banka dala poprej poroštvo organizaciji združenega dela 
za vračanje tujega posojila, 

— da je poslovna banka dala izjavo, da so za nameravane investicije, 
vključno s sredstvi tujega posojila, zagotovljena vsa finančna sredstva. 

Ob takšnih pogojih je glede na način poravnavanja obveznosti poslovne 
banke (odgovornost vseh njenih ustanoviteljev) obveznost republike v zvezi 
s poroštveno izjavo tako zavarovana, da bi praktično zelo težko prišlo do njene 
realizacije. 

V dosedanji praksi je takšne poroštvene izjave za federacijo sprejemala 
skupščina SR Slovenije z odlokom. Glede na to, da je bilo poprejšnje soglasje 
republiške skupščine (oziroma skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin) 
pogoj, da je federacija sploh lahko najela posojilo oziroma dala poroštveno 
izjavo, po mnenju predlagatelja ne bi bilo potrebno, da bi republiška skupščina 
sklepala tudi o realizaciji prevzete obveznosti v odnosu med federacijo in re- 
publiko, to je o izdaji poroštvene izjave republike. Mnenja smo, da naj bi o 
prevzemu takšne poroštvene obveznosti sklepal izvršni svet skupščine SR Slo- 
venije, saji pri tem v bistvu ne gre za prevzemanje nekih novih obveznosti 
za republiko, temveč predvsem za izvajanje politike skupščine, določene s tem 
zakonom oziroma z odlokom o soglasju federaciji za prevzem obveznosti. Takšno 
poroštveno izjavo bo lahko dal izvršni svet skupščine SRS le v primeru, da je 
poslovna banka poprej dala že omenjene garancije v zvezi s plačevanjem tu- 
jega posojila. Poroštveno listino na podlagi sklepa izvršnega sveta skupščine 
SRS naj bi po tem predlogu izdal republiški sekretar za finance. 

Kot že omenjeno, naj bi dajala republika garancijo po tem zakonu le v 
primerih, ko je v posojilni odnos v ustrezni obliki vključena federacija na 
izrecno zahtevo tujega posojilodajalca. S tem zakonom torej niso zajeti pri- 
meri, ko je tuja država ali mednarodna finančna organizacija dala posojilo 
neposredno domači organizaciji združenega dela in kjer v posojilni odnos ni 
vključena federacija. Široko in neomejeno dajanje garancij republike za obvez- 
nosti domačih organizacij združenega dela iz takšnih posojilnih pogodb bi bilo 
zelo vprašljivo zlasti z vidika funkcij oziroma pravic in obveznosti republike 
po novi ustavi, zato tega v tem zakonskem osnutku ne predlagamo. Če pa bi 
v določenih primerih šlo za najetje tovrstnega tujega posojila, ki bi bilo poseb- 
nega pomena za gospodarstvo v republiki (na primer velika posojila za naložbe 
v ceste, železnico, energetiko in podobno) in kjer bi bil učinek garancije le 
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poslovnih bank za tujega posojilodajalca lahko vprašljiv, bi bilo treba o more- 
bitnem poroštvu republike posebej sklepati v republiški skupščini. 

S teim predlogom tudi niso zajeti primeri, ko je tuje posojilo neposredno 
najela federacija in ga s subsidiarnimi pogodbami prenesla na republike ozi- 
roma avtonomni pokrajini, te pa naprej na domače organizacije združenega 
dela. V takšnih primerih je namreč republika neposredni nosilec pravic in1 

obveznosti iz posojilne pogodbe, ne pa porok. Tak primer je na primer peto 
posojilo Mednarodne banke za ceste (cesta Hoče—Leveč). Takšni primeri torej 
s tem, zakonom niso pokriti in bo za prevzet je omenjene obveznosti -potrebna 
posebna odločitev skupščine SRS. Sicer pa menimo, da bo federacija s takšno 
prakso v prihodnje prenehala in da bo posojila, ki bi jih še sama najela, 
prenašala '— ob poroštvu republike oziroma avtonomne pokrajine — neposredno 
na domače organizacije združenega dela. 

O tej problematiki, zajeti v posebnih tezah za zakon o poroštvu republike 
pri določenih posojilih, ki jih je pripravil republiški sekretariat za finance, 
je komisija izvršnega sveta za sistem in zakonodajo razpravljala na 20. seji 
dne 8. 9. 1972. Ta osnutek je izdelan v smislu pripomb omenjene komisije 
k tezam za zakon in v smislu drugih stališč, ki so bila izrečena v razpravah 
o omenjenih tezah. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 28. fe- 
bruarja 1974, št. 44-38/74. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 22 . 2. 1974, št. 44-38/74. 

PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA 

za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije 

T. Uporaba ustave Socialistične republike Slovenije 

1. člen 

Ustava Socialistične republike Slovenije se začne uporabljati z dnem, ko 
jo razglasi republiški zbor skupščine Socialistične republike Slovenije, če ni 
glede uporabe posameznih njenih določb v tem zakonu drugače določeno. 

2. člen 

Določbe ustave Socialistične republike Slovenije, ki se nanašajo na sestavo, 
organizacijo in pravice ter dolžnosti skupščine Socialistične republike Slovenije, 
se uporabljajo od dneva, ko se prvič sestane nova skiupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Določbe ustave Socialistične republike Slovenije, ki se nanašajo na sestavo 
in organizacijo drugih organov republike, se uporabljajo od dneva, ko se prvič 
sestane nova skupščina Socialistične republike Slovenije. 
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3. člen 

Določbe ustave Socialistične republike Slovenije, ki se nanašajo na neodtuj- 
ljive pravice delavcev in na samoupravljanje v organizacijah združenega dela, 
se uporabljajo od dneva razglasitve ustave Socialistične republike Slovenije. 
Tega dne prenehajo veljati določbe republiških zakonov in samoupravnih sploš- 
nih aktov, ki so v nasprotju z omenjenimi določbami ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

4. čl en 

Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije je od dneva uveljavitve 
ustave Socialistične republike Slovenije pristojno presojati, ali so predpisi in 
splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Slo- 
veniji in samoupravni splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega 
izvrševanje niso odgovorni zvezni organi. 

5. člen 

Republiški zakoni in drugi republiški predpisi, za katere s tem zakonom 
ni določeno, da nehajo veljati, ostanejo v veljavi, njihove določbe, ki niso 
v skladu z ustavo Socialistične republike Slovenije, pa se morajo z njo uskladiti 
v roku, določenim s tem zakonom. 

II. Organi Socialistične republike Slovenije 

6. člen 

Prva seja zborov skupščine Socialistične republike Slovenije se opravi naj- 
pozneje do 10. maja 1974. leta. 

Na prvi seji zborov skupščine Socialistične republike Slovenije se izvoli 
njena delegacija v Zbor republik in pokrajin skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Prvo sejo zborov skupščine Socialistične republike Slovenije skliče pred- 
sednik skupščine Socialistične republike Slovenije. 

7. člen 

Razglasitev izvolitve in objava sestave Predsedstva Socialistične republike 
Sloveniije se opravita najpozneje do 10. maja 1974. leta na prvi skupni seji 
vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

8. člen 

Volitve novega izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije 
se opravijo najpozneje do 10. maja 1974. leta. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije nadaljuje delo do 
izvolitve novega izvršnega sveta v okviru pravic in dolžnosti, ki jih ima po 
obstoječih predpisih, v skladu z ustavo Socialistične republike Slovenije. 

9. člen 

Volitve predsednika, sodnikov in sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije se opravijo najpozneje do 31. maja 1974. leta. 
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Do 1. junija 1974. leta nadaljujeta delo Vnhovno sodišče Socialistične repu- 
blike Slovenije in Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani v dosedanji sestavi 
in v okviru pristojnosti, ki jih imata po obstoječih predpisih. 

S 1. junijem 1974. leta prenehata z delom dosedanje Vrhovno sodišče Socia- 
listične republike Slovenije in Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani. 

10. člen 

Do uskladitve predpisov o pristojnosti in organizaciji sodišč v Socialistični 
republiki Sloveniji z ustavo Socialistične republike Slovenije oziroma do ustrez- 
nih sprememb zakonov, ki urejajo sodne postopke, odloča o rednih in izrednih 
pravnih sredstvih zoper odločbe dosedanjega Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije in Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, razen v tistih 
priimerih, ko je za njihovo odločanje pristojno Zvezno sodišče, novo Vrhovno 
sodišče Socialistične republike v senatih, ki jih določajo za odločanje o teh 
pravnih sredstvih zakoni, s katerimi so urejeni sodni postopki, o reviziji 
pa v senatu petih sodnikov. Javni tožilec Socialistične republike Slovenije in 
predsednik Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije opravljata v 
tem času v okviru pravic in dolžnosti Socialistične republike Slovenije naloge, 
za katere je po obstoječih predpisih pristojen zvezni javni tožilec, predsednik 
Vrhovnega gospodarskega sodišča ali predsednik Vrhovnega sodišča Jugoslavije. 

S 1. junijem 1974 postanejo okrožna gospodarska sodišča stvarno pristoj- 
na za odločanje na prvi stopnji o gospodarskih prestopkih; za odločanje o uprav- 
no-računskih sporih pa Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije. 

11. člen 

Od 1. junija 1974. leta opravlja javni tožilec Socialistične republike Slo- 
venije funkcije, določene z ustavo Socialistične republike Slovenije. 

12. člen 

Republiški upravni organ ter drugi republiški organi in organizacije nada- 
ljujejo z delom v okviru svojih pristojnosti, ki jih imajo po obstoječih predpisih. 

III. Volitve delegacij in delegatov ter delegiranje 

13. člen 

Volitve delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
za opravljanje funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti se opravijo naj- 
pozneje do 31. marca 1974. leta. 

14. člen 

Volilna opravila za prve volitve delegacij v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela za oblikovanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji se opravijo tudi v tistih temeljnih organizacijah združenega 
dela, za katere je izvršena v sodnem registru predznamba sklepa o njihovem 
organiziranju. 
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15. člen 

Glasovanje o izvolitvi delegatov v družbenopolitičnih zborih občinskih 
skupščin in skupščin skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
se opravi najpozneje do 31. marca 1974. leta. 

16. člen 

Prve seje občinskih skupščin, na katerih se izvolijo delegati Zveznega 
zbora Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične 
republike Slovenije, člani Predsedstva Socialistične republike Slovenije ter 
delegirajo delegati v Zbor občin in v Družbenopolitični zbor Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, se opravijo najpozneje do 26'. aprila 1974. leta. 

IV. Veljavnost nekaterih zveznih zakonov na območju 
Socialistične republike Slovenije 

17. člen 

Do uveljavitve ustreznega republiškega zakona se v Socialistični republiki 
Sloveniji v skladu z določbami 10. člena tega zakona uporabljajo kot določbe 
republiškega zakona določbe zveznih zakonov, s katerimi je določena stvarna 
pristojnost občinskih sodišč, okrožnih sodišč in republiškega vrhovnega sodišča 
ter okrožnih gospodarskih sodišč in višjega gospodarskega sodišča. 

18. člen 

Do uveljavitve ustreznih republiških zakonov se v Socialistični republiki 
Sloveniji v skladu z določbami 10. člena tega zakona uporabljajo kot repu- 
bliški zakoni naslednji zvezni zakoni, razen tistih njihovih določb, ki ostanejo 
v veljavi kot določbe zveznih zakonov: 

1. temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SFRJ, št. 7/65); 
2. zakon o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7/65); 
3. zakon o javnem tožilstvu (Uradni list SFRJ, št. 7/65); 
4. temeljni zakon o javnem pravobranilstvu (Uradni list SFRJ, št. 15/65); 
5. zakon o dedovanju (Uradni list SFRJ, št. 42/65 in 47/65). 
Do roka iz prejšnjega odstavka se v Socialistični republiki Sloveniji upo- 

rabljajo kot določbe republiškega zakona določbe 398. do 412. člena zakona 
o pravdnem postopku (Uradni list FLRJ, št. 4/57 in 52/61 ter SFRJ, št. 12/65, 
1/71 in 23/72). 

19. člen 

Kot določbe republiških zakonov se do uveljavitve ustreznih republiških 
zakonov uporabljajo v Socialistični republiki Sloveniji tiste določbe zveznih 
zakonov, s katerimi so urejene zadeve, ki po uskladitvi zveznih zakonov z 
ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije niso več v zvezni pri- 
stojnosti. 
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V. Razveljavitev in uskladitev republiških zakonov 

20. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati tile republiški zakoni: 
1. zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin (Uradni list SRS, št. 

5/69); 
2. zakon o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije 

(Uradni list SRS, št. 5/69); 
3. zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine Sociali- 

stične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/69). 

21. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati tele določbe repu- 
bliških zakonov: 

1. določba drugega odstavka 39. člena zakona o splošnem ljudskem od- 
poru (Uradni list SRS, št. 28/71); 

2. zadnji stavek 64. člena, zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 
47/72); 

3. določba tretjega odstavka 18. člena zakona o geodetski službi (Uradni 
list SRS, št. 21/70); 

4. določba tretjega odstavka 4. člena zakona o organizaciji davčne službe 
v SR Sloveniji (Uradni list, SRS, št. 27/68). 

22. člen 

Do 31. decembra 1974 se morajo uskladiti z ustavo Socialistične republike 
Slovenije tile republiški zakoni: 

1. zakon o sredstvih SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 46/70); 

2. zakon o financiranj« družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SRS, 
št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70); 

3. zakon o izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 16/72 in 23/73); 

4. zakon o republiški upravi Socialistične republike Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 14/65); 

5. zakon o organizaciji republiške uprave (Uradni list SRS, št. 23/72); 
6. zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Slo- 

venije (Uradni list SRS, št. 20/65); 
7. zakon o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajal- 

cih (Uradni list SRS, št. 41/66 in 28/71); 
8. zakon o delu na domu (Uradni list SRS, št. 30/61); 
9. zakon o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom in O oprav- 

ljanju dela, ki se ne šteje v delovno razmerje (Uradni list SRS, št. 39/70); 
10. tiste določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, 

št. 12/70), ki se uporabljajo kot določbe republiškega zakona; 
11. zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 

otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43/67); 
12. zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobra- 

ževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8/69); 
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13. zakon o kulturnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 46/70); 
14. zakon o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne de- 

javnosti (Uradni list SRS, št. 46/70); 
15. zakon o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26/70); 
16. zakon o zdravstvu (Uradni list SRS, št. 26/70); 
17. zakon o socialnih zavodih (Uradni list SRS, št;. 4/71); 
18. zakon o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije (Uradni 

list SRS, št. 39/63 in 1/64). 
23. člen 

Do 30. junija 1975 se morajo uskladiti z ustavo Socialistične republike 
Slovenije tile republiški zakoni: 

1. zakon o prisilni upravi nad zavodi in o začasni upravi nad organi- 
zacijami združenega dela v sestavi zavodov (Uradni list SRS, št. 21/70); 

2. določbe 90. do 94., 116. člena, 131. člena, petega do sedmega odstavka 
153. člena in 262. člena temeljnega zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 
17/65, 31/67, 48/68, 55/69 in 15/71), ki se uporabljajo kot določbe republiškega 
zakona; 

3. zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list SRS, 
št. 36/65); 

4. temeljni zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list 
SFRJ, št. 15/65, 23/65, 51/65, 47/66, 55/69 in 9/70), ki se uporablja kot republiški 
zakon; 

5. zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega 
varstva (Uradni list SRS, št. 26/70); 

6. zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega pomena (Uradni list SRS, št. 16/67); 

7. zakon o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev (Uradni 
list SRS, št. 46/70); 

8. zakon o amortizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni 
list SFRJ, št. 29/66, 30/68, 50/68, 17/69, 20/69 in 42/69), ki se uporablja kot 
republiški zakon; 

9. zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 
(Uradni list SFRJ, št. 52/66, 40 68, 50/68, 8/69 in 42/69), ki se uporablja kot re- 
publiški zakon; 

10. zakon o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev, 
določenih delovnih organizacij določenih področij (Uradni list SRS, št. 11/69); 

11. zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 
določenih področij (Uradni list SRS, št. 11/69); 

12. zakon o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij dolo- 
čenih področij (Uradni list SRS, št. 42/66 in 11/69); 

13. zakon o obveznem združevanju dela amortizacijskih sredstev izobra- 
ževalnih zavodov v skladu izobraževalnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 40/69); 

14. temeljni zakon o založniških podjetjih in založniških zavodih (Uradni list 
FLRJ, št. 44/59 in SFRJ, št. 15/65), ki se uporablja kot republiški zakon; 

15. zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list SFRJ, št. 
5/66, 50/68, 55/68 in 10/70), ki se uporablja kot republiški zakon; 

16. zakon o javnih cestah (Uradni list SRS, št. 51/71); 
17. temeljni zakon o gozdovih (Uradni list SFRJ, št. 26/65), ki se uporablja 

kot republiški zakon; 
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18. zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 30/65, 14/68, 24/70 in 46/70); 
19. temeljni zakon o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13/65, 5/66, 50/68 in. 60/70), 

ki se uporablja kot republiški zakon; 
20. zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66 in 12/69); 
21. temeljni zakon o stanovanjskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 1/68 iin 

50/68), ki se uporablja kot republiški zakon; 
22. temeljni zakon o gospodarskem poslovanju (gospodarjenju) s stano- 

vanjskimi hišami v družbeni lastnini (Uradni list SFRJ, št. 35/65 in 50/68), 
ki se uporablja kot republiški zakon; 

23. zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9/68, 14/69 in 31/72); 
24. zakon o srednjem šolstvu (Uradni list SRS, št. 18/67 in 20/70); 
25. zakon o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9/69); 
26. zakon o najmanjšem osebnem dohodku (Uradni list SRS, št. 17/73); 
27. zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju 

o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke 
(Uradni list SRS, št. 26/73); 

28. zakon o sodiščih splošne pristojnosti v Socialistični republiki Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 20/65); 

29. zakon o gospodarskih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji (Urad- 
ni list SRS, št. 20/65); 

30. zakon o poravnalnih svetih (Uradni list SRS, št. 52/72); 
31. temeljni zakon o varstvu pri delu (Uradni list SFRJ, št. 15/65 in 

28/66), ki se uporablja kot republiški zakon; 
32. zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, st. 22/66); 
33. tiste določbe temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov 

(Uradni list SFRJ, št. 20/67, 24/67, 25^68, 30/68, 55/69, 60/70 in 24/71), ki se 
uporabljajo kot določbe republiškega zakona. 

24. člen 

Do 30. junija 1976. leta je treba uskladiti z ustavo Socialistične republike 
Slovenije tudi določbe drugih republiških zakonov, ki niso z njo v skladu. 

Postopek za presojo ustavnosti določb zakonov iz prejšnjega odstavka se 
lahko začne tudi pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. 

25. člen 

Republiški predpisi, sprejeti za izvrševanje republiškega zakona, ki po 
tem zakonu preneha veljati, prenehajo veljati istočasno, ko preneha veljati 
republiški zakon. 

Republiški predpisi, sprejeti za izvrševanje republiškega zakona, ki se 
mora po tem zakonu uskladiti z ustavo Socialistične republike Slovenije, se 
morajo uskladiti oziroma razveljaviti istočasno*, koi se uskladi omenjeni repu- 
bliški zakon, najpozneje pa v treh mesecih od dneva njegove uskladitve. 

VI. Druge določbe 

26. člen 

Mandat poslancev in odbornikov skupščin družbenopolitičnih skupnosti pre- 
neha z dnem prve seje novih skupščin družbenopohtičnih skupnosti. 

73 



1154 Priloge 

27. člen 

Samoupravne interesne skupnosti se morajo konstituirati v skladu z usta- 
vo Socialistične republike Slovenije najpozneje do 31. decembra 1974. 

Dokler ne bodo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti konstituirane 
v skladu z ustavo Socialistične republike Slovenije, odločajo pristojni zbori 
skupščine družbenopolitične skupnosti samostojno o zadevah, ki bi jih morali 
sprejemati z ustreznimi skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti. Pred 
sprejemom končne odločitve morajo pristojni zbori skupščine družbenopolitične 
skupnosti obravnavati stališča skupščine samoupravne interesne skupnosti na 
ustreznem področju v njeni sedanji sestavi. 

28. člen 

Do dne, ko začno z delom sodišča združenega dela, rešujejo spore o orga- 
niziranju in izločanju temeljnih organizacij združenega dela, o spojitvi, pripo- 
jitvi in razdelitvi organizacij združenega dela in O' sklepanju in izvajanju samo^ 
upravnih sporazumov o združevanju, ustavno sodišče oziroma gospodarsko 
sodišče, v okviru svoje pristojnosti, določene z obstoječimi predpisi. 

29. člen 

Družbenopolitičnim organizacijam in drugim določenim družbenim organi- 
zacijam, katerih zgradbe in druge nepremičnine so bile pred uveljavitvijo 
tega zakona prenesene v sredstva drugih družbenih pravnih oseb, se lahko do 
konca leta 1976 z zakonom vrnejo pravice glede uporabe teh nepremičnin in 
razpolaganja z njimi, kot družbenimi sredstvi, zaradi uresničevanja ciljev 
teh organizacij. Ta zakon lahko določi obveznost organizaciji, katerim se te 
pravice vračajo, da nadomestijo vložena sredstva, za katere je bila povečana 
vrednost teh nepremičnin'. 

30. člen 

Ta zakon začne veljati, ko ga razglasi republiški zbor Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

POROČILO 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je na svoji 13. seji dne 25. februarja 1974 sprejela naslednjo dopolnitev k bese- 
dilu predloga ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slove- 
nije z dne 20. februarja 1974: 

23. člen 

V tem členu se za 33. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 
34. točka, ki se glasi: 

»34. določbe 24. člena temeljnega zakona o enotnih gospodarskih zbornicah 
in poslovnem, sodelovanju v gospodarstvu (Uradni list FLRJ, št. 28/60 in 16/61 
ter SFRJ, št. 10/65, 31/67 ter 51/68), ki se uporabljajo kot določbe republiškega 
zakona.-« 
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S to ^polnitvijo je urejeno vprašanje, na katerega je opozorila gospodar- 
ska zbornica Slovenije. Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (22. člen) je bilo določeno, da se nekatere 
določbe citiranega zveznega temeljnega zakona uporabljajo v SR Sloveniji za 
gospodarsko zbornico SR Slovenije, dokler ne bo izdan ustrezen republiški 
zakon. Ker novi republiški zakon še ni sprejet, je treba do njegove uveljavitve 
urediti vprašanje obveznega članstva v gospodarski zbornici Slovenije. Določba 
24. člena temeljnega zakona, ki se bo uporabljala kost republiška določba, pred- 
pisuje, da so člani gospodarske zbornice: gospodarske organizacije, vodne 
skupnosti, zavodi, ustanovljeni za komunalno dejavnost, in gospodarske dejav- 
nosti na področju kmetijstva, kot tudi zasebni obrtniki. 

PREDLOG ZAKONA 

o volitvah delegacij in delegiranju delegatov 
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti 

PRVI DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Zaradi neposrednega uresničevanja pravic, dolžnosti in odgovornosti 
delovnih ljudi in občanov ter zaradi njihove organizirane udeležbe pri oprav- 
ljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti, se s tem zakonom dolo- 
čajo postopek volitev delegacij delovnih ljudi in občanov v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, delegatov v družbenopolitični zbor skupščine 
družbenopolitične skupnosti in delegiranje delegatov v druge zbore skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti. 

(2) S tem zakonom se določa tudi postopek za odpoklic delegacij temeljnih 
samoupravnih organizacij oziroma skupnosti in članov delegacij ter delegatov 
v družbenopolitičnih zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

2. člen 

Socialistična zveza delovnega ljudstva (v nadaljnjem besedilu: Socialistična 
zveza) je nosilec in organizator družbenopolitične aktivnosti pri volitvah ter 
v sodelovanju s sindikatom in drugimi družbenopolitičnimi organizacijami orga- 
nizira in usmerja družbenopolitične aktivnosti, ki omogočajo delovnim ljudem 
najširšo pobudo v celotnem procesu volitev delegacij in delegatov družbeno- 
političnih organizacij. 

3. člen 

(1) Delovni ljudje in občani v Socialistični zvezi določajo kandidaticijski 
postopek v skladu s tem zakonom in družbena merila za kandidiranje. 
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(2) Delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih predlagajo in določajo na način, ki ga določa ta zakon, kandidate 
za člane delegacij teh temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti v So- 
cialistični zvezi in to v njenih organizacijah oziroma v organizacijah sindikata. 

(3) Delavci, drugi delovni ljudje in občani, organizirani v družbenopolitične 
organizacije predlagajo in določajo v skladu z zakonom kandidate za dele- 
gate družbenopolitičnih organizacij v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 
Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične zveze z dogovorom odlo- 
čajo listo kandidatov za delegate v družbenopolitičnih zborih skupščin družbeno- 
političnih skupnosti iz vrst svojih delegacij. 

(4) Kandidacijski postopek za delegiranje aktivnih vojaških oseb in ci- 
vilnih oseb v službi v oboroženih silah SFRJ vodijo organi, ki jih določa zvezni 
zakon. 

4. člen 

Zaradi delegiranja delegata v skupščine družbenopolitičnih skunosti se 
delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so med seboj 
povezane z delom in drugimi skupnimi interesi ali z interesi v družbenopolitični 
skupnosti, med seboj povezujejo na način, ki ga določa ta zakon. 

5. člen 

(1) Člane delegacij temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti volijo delovni ljudje izmed sebe neposredno in s tajnim glasovanjem; vo- 
lilno pravico imajo vsi delovni ljudje, ki delajo v teh organizacijah in skupnostih. 

(2) Člane delegacij krajevnih skupnosti volijo delovni ljudje in občani izmed 
sebe na podlagi splošne in enake volilne pravice, neposredno in s trajnim 
glasovanjem; volilno pravico imajo vsi delovni ljudje in občani, ki so dopolnili 
18 let starosti; v delegacije krajevne skupnosti volijo in so lahko izvoljeni de- 
lovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju krajevne skup- 
nosti. 

(3) V skupščino družbenopolitične skupnosti je lahko delegiran član de- 
legacije, ki je dopolnil 18 let starosti. 

6. člen 

(1) Člani delegacije se volijo za štiri leta. 
(2) Ce članu delegacije oziroma delegatu v družbenopolitičnem zboru v 

skladu s tem zakonom preneha članstvo v delegaciji oziroma v zboru pred po- 
tekom mandatne dobe, se po postopku, določenem za izvolitev delegacij in dele- 
gatov v družbenopolitične zbore izvoli namesto njega nov član delegacije, 
oziroma delegat v družbenopolitičnem zboru. 

(3) Nov član delegacije oziroma delegat v družbenopolitičnem zboru je iz- 
voljen za dobo, v kateri bo iztekla mandatna doba člana, na čigar mesto je bil 
izvoljen in je lahko po izteku mandata še največ dvakrat zaporedoma izvoljen 
za člana delegacije oziroma delegata, vendar samo še enkrat, če je mandatna 
doba po nadomestnih volitvah trajala več kot dve leti. 
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II. NAČELA O GLASOVANJU PRI 
VOLITVAH IN ODPOKLICU 

7. člen 

(1) Delovni ljudje in občani glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po 
pooblaščencu. 

(2) Glasuje se tajno z glasovnicami. 

8. člen 

(1) Svoboda in tajnost glasovanja se ne smeta omejevati. 
(2) Nihče ne more biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti ni 

mogoče od njega zahtevati,' naj pove, kako je glasoval. 

III. RAZPIS VOLITEV IN GLASOVANJE 

9. člen 

(1) Vsako četrto leto se volijo vsi člani delegacij na splošnih volitvah. 
(2) Splošne volitve delegacij in glasovanje o izvolitvi delegatov v družbe- 

nopolitične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti razpiše predsednik 
Skupščine SR Slovenije. Z razpisom se določi tudi dan, od katerega začno teči 
roki za izvedbo posameznih opravil po tem zakonu. 

(3) Splošne volitve delegacij in glasovanje o izvolitvi delegatov v družbe- 
nopolitične zbore občinskih skupščin morajo biti opravljene najpozneje v dveh 
mesecih po razpisu. 

10. člen 

(1) Splošne volitve delegacij in glasovanja o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politične zbore občinskih skupščin mora biti opravljeno najpozneje petnajst dni 
pred potekom mandatne dobe. 

(2) Glasovanje pri volitvah delegacij krajevnih skupnosti in glasovanje o 
izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore občinskih skupščin se opravljata 
v nedeljo. 

11. člen 

Razpis iz 2. odstavka 9. člena se objavi v Uradnem listu Socialistične re- 
publike Slovenije. 

IV. VOLILNI ORGANI 

12. člen 

(1) Postopek za izvolitev delegacij, postopek v zvezi z glasovanjem o iz- 
volitvi delegatov v družbenopolitične zbore občinskih skupščin ter postopek za 
odpoklic vodijo volilne komisije in volilni odbori ter drugi organi po določbah 
tega zakona. 

(2) Volilni organi so pri svojem delu neodvisni in delajo po zakonu in po 
drugih, na podlagi ustave in zakona izdanih predpisih. 
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13. člen 
(1) Volilne komisije so: 
1. volilne komisije v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 
2. občinske volilne komisije na sedežih občin, 
3. republiška volilna komisija v Ljubljani. 
(2) Volilne komisije se imenuje za vsake splošne volitve; njihova man- 

datna doba traja, dokler traja mandatna doba na splošnih volitvah izvoljenih 
delegacij. 

14. člen 

(1) Volilno komisijo v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti 
sestavljajo predsednik, tajnik in en član. 

(2) Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in trije člani. 
(3) Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in pet članov. 
(4) Predsednik, tajnik in vsak član volilne komisije imajo namestnike. 

15. člen 

(1) Volilno komisijo v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti 
imenuje delavski svet, svet krajevne skupnosti oziroma drug ustrezni organ 
upravljanja temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. Volilno ko- 
misijo v skupnosti iz drugega odstavka 28. člena in skupnosti iz 29. člena tega 
zakona imenuje občinska skupščina. 

(2) Občinsko volilno komisijo imenuje občinska skupščina. 
(3) Republiško volilno komisijo imenuje Skupščina Socialistične republike 

Slovenije. 
(4) Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega namestnika 

se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije, za 
predsednika občinske volilne komisije in njegovega namestnika se imenujeta 
sodnika okrožnega ali občinskega sodišča. 

(5) Imenovanje in spremembe republiške volilne komisije se objavijo v 
Uradnem listu Socialistične republike Slovenije, imenovanja in spremembe 
v občinskih volilnih komisijah pa v uradnem glasilu, v katerem se objav- 
ljajo predpisi občinske skupščine; imenovanje in spremembe volilne komisije 
v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti se objavi na način, ki je 
določen s statutom ali drugim splošnim aktom te organizacije oziroma skupnosti. 

16. člen 

Volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti: 
1. opravlja neposredno tehnično delo v zvezi s pripravljanjem volitev članov 

delegacije, 
2. ugotavlja ali je kandidatna lista za volitve članov delegacije sestavljena 

v skladu z zakonom, 
3. imenuje volilne odbore na voliščih za volitve članov delegacije, opravlja 

inštruktažo teh odborov, skrbi za pravilnost njihovega dela in nadzoruje njihovo 
delo, 

4. ugotavlja izid glasovanja na volišču iz prejšnje točke in ga razglaša 
ter daje poročila o izidih volitev in glasovanja, 

5. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 
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17. člen 
Občinska volilna komisija: 
1. opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z glasovanjem o izvolitvi de- 

legatov v družbenopolitični zbor občinskih skupščin, 
2. ugotavlja ali je lista za delegate družbenopolitičnega zbora v občinski 

skupščini sestavljena v skladu z zakonom, 
3. imenuje volilne odbore na voliščih za glasovanje o izvolitvi delegatov 

v družbenopolitični zbor občinskih skupščin, opravlja inštruktažo teh odborov, 
skrbi za pravilnost njihovega dela in nadzoruje njihovo delo, 

4. ugotavlja izide glasovanja na voliščih iz prejšnje točke in jih razglaša 
ter daje poročila o izidu glasovanj a,, 

5. daje pomoč volilnim komisijam v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, 

6. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

18. člen 

(1) Republiška volilna komisija: 
1. skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega zakona, ki se 

nanašajo na postopek, 
2. usklajuje delo občinskih volilnih komisij in jim daje strokovna navodila 

v zvezi z izvajanjem tega zakona, 
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 
4. določa enotne standarde za volilni material in druge materialne pogoje 

za izvedbo volilnih opravil ter nadzoruje, kako se ti standardi in pogoji upo- 
števajo, 

5. ugotavlja ali je lista za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Socialistične republike Slovenije sestavljena v skladu z zakonom, 

6. objavlja izid glasovanja o listi za delegate v družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, 

7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 
(2) Republiška volilna komisija določi, katere spise se v zvezi z glasovanjem 

o izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije ji morajo poslati občinske volilne komisije in način, po ka- 
terem ji morajo poslati te spise. 

19. člen 

(1) Glasovanje pri volitvah delegacij temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti in glasovanje o listi za delegate v družbenopolitične zbore občinskih 
skupščin na voliščih vodijo volilni odbori. 

(2) Volilni odbor se postavi za vsako volišče, 
(3) Volilni odbor skrbi za pravilnost in trajnost glasovanja. 
(4) Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana; vsak od njih ima 

namestnika. Predsednika in člane odbora za volitve delegacij temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti določi volilna komisija teh organizacij oziroma 
skupnosti, za glasovanje o listi za delegate v družbenopolitičnih zborih občinskih 
skupščin pa občinska volilna komisija. 
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20. člen 
(1) Člani volilnih komisij in volilnih odborov ter njihovi namestniki so 

lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico. 
(2) Člani volilne komisije in volilnega odbora ne morejo biti hkrati kan- 

didati, ki kandidirajo na teh volitvah; če član volilne komisije ali volilnega 
odbora sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana oziroma 
namestnika v teh organih. 

21. člen 
Volilne komisije v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 

občinske volilne komisije, republiška volilna komisija in volilni odbori so 
sklepčni samo, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki. 

22. člen 
(1) Državni organi, organi družbenopolitičnih in drugih organizacij morajo 

pomagati volilnim komisijam in volilnim odborom pri njihovem delu. 
(2) Organi iz prejšnjega odstavka tega člena morajo dati volilnim komi- 

sijam na njihovo zahtevo podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

DRUGI DEL 

DELEGACIJE 

I. OBLIKOVANJE DELEGACIJ 

23. člen 
(1) Na način, ki ga določa ta zakon, oblikujejo delegacije: 
1. delovni ljudje v temljnih organizacijah združenega dela in delovnih 

skupnostih, ki opravljajo zadeve skupnega pomena za več temeljnih organizacij 
združenega dela; 

2. delovni ljudje, ki delajo v kmetijski, obrtni in v podobnih dejavnostih 
z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, skupaj z delavci, 
s katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva, organizirani v skupnosti in 
druge s tem zakonom določene oblike združevanja; 

3. delovni ljudje v delovnih skupnostih državnih organov, družbenopoli- 
tičnih organizacij in društev ter v drugih delovnih skupnostih, ki niso orga- 
zirane kot organizacije druženega dela, kakor tudi aktivne vojaške osebe in 
civilne osebe v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike 
Jugoslavije; 

4. delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih. 
(2) Delegacijo oblikujejo tudi delovni ljudje, ki trajno delajo v delu temeljne 

organizacije združenega dela, ki ni na območju občine, v kateri je sedež te 
organizacije. 

(3) V družbenopolitičnih organizacijah opravljajo funkcijo delegacije nji- 
hova izvoljena telesa, ki jih določa njihov statut oziroma drug splošni akt. 

(4) Kjer ta zakon govori o temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, se njihove določbe nanašajo na vse temeljne samoupravne organizacije 
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in skupnosti ter na druge oblike združevanja delovnih ljudi, ki so naštete v 
prvem in drugem odstavku tega člena, razen kadar so posamezne določbe izrecno 
omejene na posamezne temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 

24. člen 

V temeljni organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti, ki nima 
več kot 30 delovnih ljudi, opravljajo funkcijo delegacije vsi delovni ljudje. 

25. člen 

Dve ali več delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti, ki niso organizirane kot orga- 
nizacije združenega dela, kot tudi aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v 
službi v oboroženih silah SFRJ, lahko oblikujejo skupno delegacijo. 

26. člen 

(1) Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v .službi v oboroženih silah SFRJ, 
oblikujejo in volijo delegacije na način in po postopku, ki ga določi zvezni 
zakon. 

(2) Delegacije delovnih skupnosti državnih organov oblikujejo tudi delovni 
ljudje, ki opravljajo odvetništvo kot samostojno družbeno službo, skupaj z 
delavci, s katerimi združujejo svoje delo v odvetniški pisarni, in sicer na način, 
ki ga določi občinska skupščina. 

27. člen 

(1) Pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela na področju 
vzgoje in izobraževanja sodelujejo v skladu z vlogo in odgovornostjo v vzgojno- 
izobraževalnem procesu tudi študentje in učenci srednjih šol pod pogoji in na 
način, ki jih določa ta zakon. 

(2) V delegacije organizacij združenega dela iz prvega odstavka tega člena 
volijo in so lahko izvoljeni študentje in učenci srednjih šol, ki so dopolnili 18 let 
starosti. 

(3) V delegacijah organizacij združenega dela iz prvega odstavka tega člena 
imajo učenci srednjih šol 1A, študentje pa Vs članov delegacije. 

(4) Učenci srednjih šol oziroma študentje sami volijo svoje delegate v dele- 
gacijo organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega člena. S statutom 
organizacije združenega dela je mogoče določiti krajšo kot štiriletno mandatno 
dobo za učence srednjih šol oziroma študente, člane delegacije. 

28. člen 

(1) Delegacije oblikujejo delovni ljudje-kmetje, ki združujejo svoje delo 
in delovna sredstva v zadrugah v obratih za kooperacijo v sestavi organizacij 
združenega dela, in v drugih oblikah poslovnega sodelovanja z organizacijami 
združenega dela. 

(2) Kmetje, ki niso vključeni v samoupravne organizacije iz prejšnjega 
odstavka, oblikujejo na pobudo samoupravnih organizacij iz prejšnjega od- 
stavka ali organizacij Socialistične zveze, skupnost za volitve delegacij na način, 
kot to določi občinska skupščina. 
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(3) Skupaj s kmeti oblikujejo delegacije delavci, s katerimi ti združujejo 
svoje delo in delovna sredstva. 

(4) Za kmete v smislu tega zakona se štejejo vsi aktivni kmečki proizvajalci, 
ki jim je delo v kmetijstvu osnovna dejavnost in so stari nad 15 let. 

29. člen 

Delovni ljudje, ki delajo v obrtni ali drugi podobni dejavnosti z delovnimi 
sredstvi, na katerih obstoji lastninska pravica, skupaj z delavci, s katerimi 
združujejo svoje delo in delovna sredstva, oblikujejo svojo skupnost za volitve 
delegacije na način, kot to določi občinska skupščina. 

30. člen 

Pri sestavi delegacij iz 28. in 29. člena tega zakona mora biti zagotovljena 
ustrezna zastopanost delovnih ljudi, ki delajo v kmetijski, obrtni in drugi 
podobni dejavnosti z delovnimi sredstvi, na katerih obstoji lastninska pravica, 
in delavcev, s katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva glede na število 
delovnih ljudi oziroma delavcev. 

31. člen 

V vsaki krajevni skupnosti se oblikuje ena delegacija. 

32. člen 

(1) Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti določajo v svojih sta- 
tutih število članov in sestavo svoje delegacije. 

(2) Sestava delegacije mora zagotoviti zastopanost delavcev vseh delov 
delovnega procesa in ustrezati socialni sestavi temeljne samoupravne organiza- 
cije oziroma skupnosti. 

(3) Na območju, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pri- 
padniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morata biti v delegacijah 
ustrezno zastopani narodnosti. 

(4) Delegacija ima najmanj pet članov. 

II. KANDIDIRANJE DELEGACIJ 

1. Kandidiranje 

33. člen 

Kandidate za člane delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti predlagajo in določajo delovni ljudje in občani teh organizacij in skupnosti 
v Socialistični zvezi in to v njenih organizacijah oziroma v organizacijah sindi- 
kata na kandidacijskih konferencah delovnih ljudi in občanov. 

34. člen 

(1) Kandidacijska konferenca se skliče za vsako temeljno samoupravno orga- 
nizacijo in skupnost, kjer se izvoli delegacija. 

(2) Kandidacijske konference se morajo sklicati po razpisu volitev, naj- 
pozneje pa 15 dni pred dnevom glasovanja. 
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(3) Kandidacijske konference sklicujejo: 
1. organizacije sindikatov za temeljne samoupravne organizacije in skup- 

nosti iz 1. in 3. točke prvega odstavka 23. člena tega zakona; 
2. organizacije Socialistične zveze za temeljne samoupravne organizacije in 

skupnosti iz 2. in 4. točke prvega odstavka 23. člena tega zakona. 

35. člen 

(1) Glasovanje na kandidacijski konferenci je tajno. 
(2) Na kandidacijski konferenci se sestavi in 'sprejme kandidatna lista. 

Kandidatno listo podpišeta predsedujoči na kandidacijski konferenci in zapis- 
nikar. 

(3) Na kandidacijski konferenci se piše zapisnik. 

36. člen 

Podrobnejše določbe o kandidiranju se določijo s pravilnikom, ki ga sprej- 
meta republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. 

2. Kandidatna lista 

37. člen 

(1) Volitve članov delegacije se opravijo po kandidatnih listah. 
(2) Kandidatna lista mora obsegati najmanj toliko kandidatov, kot je treba 

izvoliti članov delegacije. 
(3) Kandidati so na listi navedeni po abecednem vrstnem redu. Pred imenom 

vsakega kandidata mora biti zaporedna številka. 

38. člen 

(1) Kandidatna lista se pošlje volilni komisiji v temeljni samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja. 

(2) Kandidatni listi je treba priložiti zapisnik o delu kandidacijske konfe- 
rence in pismeno pristanek vsakega izmed kandidatov, ki se predlaga na listi, 
da sprejme kandidaturo. 

3. Ugotavljanje zakonitosti kandidatnih list 

39. člen 

Ko prejme volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji oziroma 
skupnosti kandidatno listo, preizkusi takoj ali je sestavljena po določbah tega 
zakona in ali je bila pravočasno vložena. 

40. člen 

(1) Če ugotovi volilna komisija samo formalne pomanjkljivosti kandidatne 
liste, zahteva takoj, najdlje pa v 24 urah, od predsednika kandidacijske konfe- 
rence, da jih v treh dneh odpravi. 
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(2) Če ugotovi komisija, da je bila lista prepozno vložena tako, da volitev 
ni mogoče opraviti pravočasno ali pa da so v listi bistvene pomanjklivosti glede 
posameznega ali vseh kandidatov, zavrne listo v celoti oziroma samo predlog 
tistih kandidatur v njej, glede katerih je ugotovila pomanjkljivosti. Kandidatno 
listo zavrne tudi v primeru, če formalne pomanjkljivosti niso bile pravočasno 
odpravljene. Odločbo o zavrnitvi pošlje sklicatelju kandidacijske konference. 

(3) Če predlagana kandidatna lista nima pomanjkljivosti ali so bile for- 
malne pomanjkljivosti odpravljene, ugotovi, da je kandidatna lista v skladu z 
zakonom in jo pošlje sklicatelju kandidacijske konference. 

(4) Odločbo o zavrnitvi ali o ugotovitvi skladnosti z zakonom mora volilna 
komisija izdati najpozneje v treh dneh potem, ko je bila lista predložena, če pa 
je bila lista dana jv popravo, pa najpozneje v treh dneh potem, ko prejme komi- 
sija popravljeno listo, oziroma ko preteče rok iz prvega odstavka tega člena. 

41. člen 

(1) Če je bila v primerih iz drugega odstavka 40. člena kandidatna lista 
zavrnjena v celoti ali deloma pa ziaradi tega na kandidatni listi ni niti_toliko 
kandidatov, kot je treba izvoliti članov delegacije, se skliče ponovna kandidacij- 
ska konferenca v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, kjer 
je bila ta lista sprejeta. Na ponovni kandidacijski konferenci se določi nova 
kandidatna lista. 

(2) Ponovna kandidacijska konferenca je vezana na tiste kandidature, glede 
katerih kandidatna lista ni bila razveljavljena. 

42. člen 

Novo kandidatno listo je treba predložiti volilni komisiji v temeljni samo- 
upravni skupnosti najpozneje 7 dni potem, ko so bili prvotna lista ali predlogi 
posameznih kandidatur zavrnjeni. Volilna komisija v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti postopa glede te kandidatne liste v skladu z 
določbami 39. in 40. člena tega zakona. 

43. člen 

Če zaradi postopka določanja in preizkusa nove kandidatne liste po 41. in 
42. členu tega zakona ni mogoče opraviti volitev delegacije v roku iz razpisa 
volitev, se opravijo naknadne volitve najpozneje 7 dni po ugotovitvi, da je nova 
kandidatna lista v skladu z zakonom. Naknadne volitve razpiše volilna komisija 
v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti. 

44. člen 

Volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti raz- 
glasi sprejeto kandidatno listo skupaj s svojo ugotovitvijo, da je lista v skladu 
z zakonom najpozneje pet dni pred dnevom volitev, na način, ki je določen v 
statutu oziroma drugem splošnem aktu temeljne samoupravne organizacije ozi- 
roma skupnosti. 
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III. VOLITVE DELEGACIJ 

1. Volilna pravica 

45. člen 

V delegacijo temeljne organizacije združenega dela ne morejo biti izvoljeni 
delovni ljudje na vodilnih delovnih mestih v tej organizaciji, ki po ustavi in 
zakonu ne morejo biti člani delavskega sveta oziroma drugega ustreznega organa 
upravljanja. 

46. člen 

(1) Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za člana dele- 
gacije iste temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 

(2) Vsakdo lahko voli samo eno delegacijo temeljne samoupravne organi- 
zacije oziroma skupnosti, ki ima pravico pošiljanja delegatov v zbor združenega 
dela družbenopolitičnih skupnosti. 

(3) Člani delegacij se volijo za štiri leta. 

2. Glasovanje 

47. člen 

(1) Delovni ljudje in občani volijo člane delegacije na voliščih neposredno, 
s tajnim glasovanjem. 

(2) Za člana delegacije je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov vseh delov- 
nih ljudi oziroma občanov v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skup- 
nosti. Ce je na kandidatni listi več kandidatov, kot je treba izvoliti članov dele- 
gacije, so izvoljeni tisti izmed kandidatov, ki so dobili največ glasov. Ce je bilo 
na ta način izvoljenih več kandidatov, kot je treba izvoliti članov delegacije, ker 
jih je dvoje ali več med njimi, ki so dobili najmanj glasov, dobilo enako število 
glasov, se glede teh kandidatov z enakim številom glasov opravijo ponovne 
volitve. 

48. člen 

(1) Delovni ljudje in občani, ki na dan volitev niso v kraju svojega stal- 
nega prebivališča, ker služijo vojaški rok ali so na vojaških vajah, lahko pri 
splošnih volitvah glasujejo po pošti za člane delegacije temeljne samoupravne 
organizacije oziroma skupnosti, v kateri imajo pravico voliti ter za izvolitev dele- 
gatov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine občine, v kateri je njegovo 
stalno prebivališče. 

(2) Glasovanje po pošti se lahko opravi tudi pred dnevom, ki je določen z 
razpisom kot dan glasovanja v skladu s podrobnejšimi navodili o glasovanju po 
pošti, ki jih izda republiška volilna komisija. 

IV. ODPOKLIC DELEGACIJ IN NJIHOVIH ČLANOV 

49. člen 

Delovni ljudje in občani lahko v temeljni samoupravni organizaciji in skup- 
nosti odpokličejo delegacijo kot celoto oziroma posameznega člana na način, ki 
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je določen s tem zakonom in s statutom temeljne samoupravne organizacije ozi- 
roma skupnosti v skladu z zakonom. 

50. člen 

(1) Delovni ljudje in občani predlagajo odpoklic delegacije ali člana delega- 
cije v Socialistični zvezi in to na konferenci svoje organizacije oziroma organi- 
zacije sindikata. 

(2) Konferenco skliče organizacija Socialistične zveze oziroma sindikata, ki 
je v skladu s tretjim odstavkom 35. člena tega zakona sklicala kandidacijsko 
konferenco, na kateri so bili člani delegacije kandidirani. 

(3) Pobudo za sklic konference o odpoklicu lahko dajo zbor delovnih ljudi 
oziroma občanov, delavski svet oziroma drug ustrezen organ upravljanja. 

(4) V predlogu za odpoklic je treba navesti razloge, zakaj se predlaga od- 
poklic. 

(5) Predlog za odpoklic se pošlje volilni komisiji v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti, v kateri je bila delegacija oziroma član delegacije 
izvoljen, ki predlog preizkusi. Pri preizkusu predloga za odpoklic se primerno 
uporabljajo določbe 39. do 43. člena tega zakona; volilna komisija ne preizkuša 
utemeljenosti predloga za odpoklic. 

51. člen 

(1) Glasovanje o odpoklicu razpiše delavski svet, svet krajevne skupnosti 
oziroma drug ustrezen organ upravljanja temeljne samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti. 

(2) Delovni ljudje in občani glasujejo z glasovnico, na kateri je označena 
delegacija oziroma član delegacije, ki naj se odpokliče. Pod označbo delegacije 
oziroma člana delegacije, ki naj se odpokliče, so napisane besede »ZA OD- 
POKLIC« in »PROTI ODPOKLICU«. Glasuje se tako, da se obkroži besedi »ZA 
ODPOKLIC« ali besedi »PROTI ODPOKLICU«. 

52. člen 

(1) Delegacija oziroma član delegacije je odpoklican, če je za odpoklic glaso- 
vala večina vseh delovnih ljudi oziroma občanov temeljne samoupravne organi- 
zacije oziroma skupnosti. 

(2) Izid glasovanja o odpoklicu ugotovi volilna komisija temeljne samo- 
upravne organizacije oziroma skupnosti najpozneje naslednji dan po glasovanju 
o odpoklicu in ga objavi. 

TRETJI DEL 

DELEGIRANJE DELEGATOV V OBČINSKE SKUPŠČINE 

I. ZBORI OBČINSKE SKUPŠČINE 

53. člen 

(1) Zbor združenega dela občinske skupščine sestavljajo delegati delovnih 
ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih organizacijah in de- 
lovnih skupnostih. 
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(2) Zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine sestavljajo delegati delov- 
nih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih. 

(3) Družbenopolitični zbor občinske skupščine sestavljajo delegati delav- 
cev, drugih delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitične orga- 
nizacije. 

54. člen 

(1) Število delegatskih mest v vsakem zboru občinske skupščine določa 
statut občine. 

(2) V zboru združenega dela se s statutom občine določi število delegatskih 
mest z gospodarskega, prosvetno-kulturnega, socialno-zdravstvenega področja 
in iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in 
društev in drugih skupnosti, ki niso organizirane kot organizacije združenega 
dela, kot tudi aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ. 

(3) Število delegatskih mest v zboru združenega dela in zboru krajevnih 
skupnosti občinske skupščine se določa sorazmerno s številom delovnih ljudi 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Od tega načela je mogoče 
odstopiti in uporabiti tudi druga merila zaradi zagotovitve ustrezne zastopanosti 
delovnih ljudi določenih področij, družbenega dela oziroma območij. 

(4) V zboru združenega dela občinske skupščine je treba zagotoviti ustrezno 
zastopanost delovnih ljudi, ki delajo v kmetijski, obrtni in podobnih dejavnostih 
z delovnimi sredstvi, na katerih obstoji lastninska pravica, in delavcev, s ka- 
terimi združujejo svoje delo in delovna sredstva. Število njihovih delegatskih 
mest se določi sorazmerno številu delovnih ljudi oziroma delavcev in glede na 
njihovo udeležbo pri ustvarjanju družbenega proizvoda. 

II. DELEGIRANJE DELEGATOV V ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
IN ZBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

55. člen 

(1) Delegacija temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti dele- 
gira iz svoje sestave enega ali več delegatov v zbor združenega dela oziroma v 
zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine glede na vprašanja, ki se obrav- 
navajo v zboru. 

(2) Dve ali več delegacij temeljnih samoupravnih organizacij oziroma skup- 
nosti povezanih z delom in drugimi skupnimi interesi v združenem delu v pro- 
cesu reprodukcije oziroma z interesi v občini, ki jim glede na merila iz tretjega 
odstavka 54. člena tega zakona ne pripada delegatsko mesto v zboru združenega 
dela občinske skupščine, se združujejo v konferenco delegacij zaradi delegiranja 
skupnih delegatov v zbor združenega dela občinske skupščine, obravnavanja 
vprašanj iz pristojnosti občinske skupščine, določanja skupnih smernic za dele- 
gate in zaradi uresničevanja drugih svojih pravic in dolžnosti v zvezi z opravlja- 
njem funkcij občinske skupščine. 

(3) Konference delegacij se oblikujejo s sporazumi, ki jih sklenejo temeljne 
samoupravne organizacije oziroma skupnosti, ki so te delegacije izvolile, na pod- 
lagi odloka občinske skupščine. 

(4) S sporazumom o oblikovanju konference delegacij se ureja zlasti: način 
in postopek oblikovanja konference, po koliko svojih članov pošiljajo delegacije 
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na konference in katere delegacije pošiljajo skupnega člana, pravice in dolžnosti 
konference, pošiljanje delegatov v zbore občinske skupščine, način sprejemanja 
stališč in smernic za delegate, razmerja med konferenco delegacij in delegacijami 
oziroma temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, materialni 
pogoji za delo konference, izvrševanje strokovnih in administrativno-tehničnih 
nalog za konferenco, sedež konference in druga vprašanja, pomembna za delo 
konference delegacij. 

56. člen 

Če do roka, ki je določen za oblikovanje konferenc delegacij niso sklenjeni 
sporazumi o oblikovanju konferenc, se konference oblikujejo z odlokom občinske 
skupščine. 

57. člen 

Število delegatov, ki jih delegacije krajevnih skupnosti delegirajo na za- 
sedanje zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine, se določi glede na število 
delovnih ljudi in občanov, ki prebivajo na območju krajevne skupnosti. Od tega 
načela je mogoče odstopiti in uporabiti tudi druga merila, da se zagotovi ustrezna 
zastopanost delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih. 

58. člen 

(1) Na zasedanje zbora združenega dela občinske skupščine ni mogoče dele- 
girati delovnih ljudi, ki po 24. členu tega zakona opravljajo funkcijo člana dele- 
gacije, pa po 45. členu tega zakona ne bi mogli biti izvoljeni v delegacijo, ker po 
ustavi in zakonu ne morejo biti člani delavskega sveta oziroma drugega ustrez- 
nega organa upravljanja. 

(2) Na zasedanja zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti občin- 
ske skupščine ni mogoče delegirati funkcionarja občinske uprave in drugega 
občinskega funkcionarja, ki ga voli oziroma imenuje občinska skupščina, ter 
sodnika občinskega sodišča. 

(3) Delegacije oziroma konference delegacij ne morejo pošiljati na posa- 
mezno zasedanje zbora občinske skupščine člana delegacije, ki je glede vpraša- 
nja, ki se obravnava, sodeloval v skupščini samoupravne interesne skupnosti, ki 
soodloča z zborom občinske skupščine o tem vprašanju. 

III. DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

59. člen 

(1) Delavci, drugi delovni ljudje in občani, organizirani v občinske družbeno- 
politične organizacije z dogovorom v okviru občinske organizacije Socialistične 
zveze določijo listo kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru občinske 
skupščine. 

(2) Določbe o kandidiranju in določanju liste kandidatov za delegate v 
družbenopolitičnem zboru se urejajo s pravilnikom, ki ga z dogovorom sprejmejo 
delegacije družbenopolitičnih organizacij na republiški konferenci Socialistične 
zveze. 

(3) Dogovor o sestavi liste kandidatov za delegate v družbenopolitičnem 
zboru sklenejo delegacije družbenopolitičnih organizacij na občinski konferenci 
Socialistične zveze. 
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60. člen 

(1) Občinska kandidacijska konferenca Socialistične zveze ugotovi listo 
kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine in jo 
pošlje občinski volilni komisiji najmanj 15 dni pred glasovanjem delovnih ljudi 
in občanov o listi. Občinska volilna komisija ugotovi, ali je bila lista sestavljena 
v skladu s tem zakonom. 

(2) Občinska volilna komisija objavi kandidatno listo najpozneje sedem dni 
pred glasovanjem o izvolitvi kandidatov v uradnem glasilu, v katerem se ob- 
javljajo občinski predpisi. 

61. člen 

Pri ugotavljanju ali je lista sestavljena v skladu z zakonom, občinska volilna 
komisija, primerno uporablja določbe 39. do 43. člena tega zakona. 

62. člen 

Lista kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine 
obsega toliko kandidatov, kot je delegatov v družbenopolitičnem zboru občin- 
ske skupščine. 

63. člen 

O izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine gla- 
sujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno na podlagi liste kandidatov, 
ki jo je ugotovila občinska konferenca Socialistične zveze. 

64. člen 

(1) Lista kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru občinske skup- 
ščine je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh delovnih ljudi in občanov občine, 
ki imajo volilno pravico, in če je na listi izvoljenih najmanj 2/3 vseh kandidatov. 
Posamezni kandidat je izvoljen, če dobi večino glasov delovnih ljudi in občanov, 
ki so glasovali. 

(2) Izid glasovanja o listi kandidatov iz prvega odstavka tega člena ugotovi 
občinska volilna komisija. 

(3) Poročilo o izidu glasovanja pošlje volilna komisija občinski skupščini in 
ga objavi v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi. 

65. člen 

Članstvo delegatov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine traja 
4 leta. 

66. člen 

Ce delegatu družbenopolitičnega zbora občinske skupščine v skladu s tem 
zakonom preneha članstvo pred potekom mandatne dobe, ni potrebno opraviti 
nadomestne volitve za izpraznjeno delegatsko mesto, dokler ni v družbenopoli- 
tičnem zboru prenehalo članstvo eni petini delegatov. Nadomestne volitve se 
opravijo za vsa izpraznjena delegatska mesta. 

67. člen 

(1) Družbenopolitične organizacije lahko odpokličejo delegate v družbeno- 
političnem zboru občinske skupščine. 

74 
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(2) Odpoklic predlagajo z dogovorom družbenopolitične organizacije v 
okviru Socialistične zveze. 

(3) Član družbenopolitičnega zbora je odpoklican, če za odpoklic neposredno 
in tajno glasuje večina delovnih ljudi in občanov, ki so glasovali. 

68. člen 

Skupščine skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti se obli- 
kujejo prek občinskih skupščin. Pri tem se primeroma uporabljajo določbe tega 
zakona o oblikovanju Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Četrti del 

DELEGIRANJE DELEGATOV V SKUPŠČINO 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. ZBORI SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

69. člen 

(1) Zbor združenega dela skupščine Socialistične republike Slovenije sestav- 
ljajo delegati delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih 
organizacijah in delovnih skupnostih. 

(2) Zbor občin Socialistične republike Slovenije sestavljajo delegati delov- 
nih ljudi in občanov v občinah in skupnostih občin kot posebnih družbenopolitič- 
nih skupnostih. 

(3) Družbenopolitični zbor sestavljajo delegati delavcev, drugih delovnih 
ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitične organizacije. 

II. DELEGIRANJE DELEGATOV V ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

70. člen 

Zbori združenega dela ene ali več občinskih skupščin sporazumno določijo 
izmed članov vseh delegacij, ki delegirajo delegate v te zbore, skupine delegatov 
zaradi delegiranja delegatov v zbor združenega dela Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

71. člen 

(1) Skupine delegatov se oblikujejo za gospodarjenje, prosvetno-kulturno, 
socialno-zdravstveno področje, za delovne skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in združenj in drugih skupnosti, ki niso organizirane kot 
organizacije združenega dela, kot tudi aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v 
službi v oboroženih silah SFRJ in za skupnosti in druge s tem zakonom določene 
oblike združevanja delovnih ljudi, ki delajo na področju kmetijstva oziroma na 
področju obrti in podobnih dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih obstoji 
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pravica lastnine skupaj z delavci, s katerimi združujejo svoje delo in delovna 
sredstva. 

(2) V skupino delegatov za posamezno področje je lahko določen samo član 
delegacije s tega področja. 

(3) Skupina delegatov za posamezno področje iz 1. odstavka tega člena šteje 
najmanj 10 članov. 

72. člen 

Skupina delegatov pošilja izmed sebe na vsako zasedanje zbora združenega 
dela za vsako dodeljeno delegatsko mesto delegata glede na to, kakšna vprašanja 
se bodo obravnavala na zasedanju tega zbora. 

73. člen 

Zbori združenega dela ene ali več občinskih skupščin lahko pošljejo izmed 
članov vseh delegacij, ki pošiljajo delegate v te zbore, delegate na zasedanje 
zbora združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije tudi če ni 
član skupine delegatov, vendar samo, če je član delegacije z ustreznega področja. 

74. člen 

(1) Zbor združenega dela ima 150 delegatskih mest. 
(2) Delegatska mesta se delijo glede na število delovnih ljudi v temeljnih 

samoupravnih organizacijah in skupnostih na območju občine, oziroma glede na 
število in udeležbo delovnih ljudi, ki delajo v kmetijski, obrtni in podobni dejav- 
nosti z delovnimi sredstvi, na katerih obstoji lastninska pravica in delavcev, s 
katerimi združujejo delo in delovna sredstva pri ustvarjanju družbenega proiz- 
voda. Pri tem dobi vsak delegatski okoliš, ki ga določi zakon iz tretjega odstavka 
tega člena, najmanj enega delegata v zboru združenega dela za posamezna pod- 
ročja, za katera se oblikujejo skupine delegatov (1. odstavek 71. člena tega 
zakona). 

(3) Oblikovanje delegatskih okolišev in število delegatskih mest, ki pri- 
padajo posamezni občini oziroma delegatskemu okolišu, se določi s posebnim 
zakonom. 

75. člen 

(1) Na zasedanje zbora združenega dela ni mogoče delegirati delovnih ljudi, 
ki opravljajo funkcijo delegacije po 24. členu, pa po 45. členu tega zakona ne 
morejo biti izvoljeni v delegacijo. 

(2) Na zasedanje zbora združenega dela ni mogoče delegirati funkcionarja 
republiške uprave in drugega republiškega funkcionarja, ki ga voli oziroma ime- 
nuje Skupščina Socialistične republike Slovenije, sodnika ustavnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije, sodnika vrhovnega sodišča Socialistične repu- 
blike Slovenije, sodnika okrožnega sodišča, sodnika višjega gospodarskega so- 
dišča in sodnika okrožnega gospodarskega sodišča. 

(3) Skupine delegatov ne morejo pošiljati na posamezno zasedanje zbora 
združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije člana delegacije, ki 
je glede vprašanja, ki se obravnava, sodeloval v skupščini samoupravne interesne 
skupnosti, ki soodloča z zborom o tem vprašanju. 

74* 
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III. ZBOR OBČIN 

76. člen 

Vsaka občinska skupščina in skupščina skupnosti občin kot posebne družbe- 
nopolitične skupnosti pošilja na zasedanje zbora občin Skupščine Socialistične 
republike Slovenije po enega delegata na način, določen z občinskim statutom 
v skladu s tem zakonom. 

77. člen 

(1) Zbori občinske skupščine pošiljajo delegate na zasedanje zbora občin 
Skupščine SR Slovenije glede na vprašanja, ki se bodo obravnavala na način 
kot to določi statut občine. 

(2) Občinska skupščina pošilja delegate na zasedanje zbora občin Skupščine 
SR Slovenije izmed članov delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti oziroma članov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine. 

(3) Na zasedanje zbora občin ni mogoče poslati oseb iz drugega in tretjega 
odstavka 75. člena tega zakona. 

IV. DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

1. Kandidiranje 

78. člen 

(1) Delavci, drugi delovni ljudje in občani, organizirani v republiške družbe- 
nopolitične organizacije, z dogovorom v okviru Socialistične zveze določijo listo 
kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

(2) Določbe o kandidiranju in določanju liste kandidatov za delegate v 
družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije se ure- 
jajo s pravilnikom, ki ga z dogovorom sprejemajo delegacije družbenopolitičnih 
organizacij na republiški konferenci Socialistične zveze. 

79. člen 

Republiška kandidacijska konferenca Socialistične zveze ugotovi sestavo liste 
kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in jo pošlje republiški volilni komisiji najmanj 15 dni pred 
glasovanjem o listi. Republiška volilna komisija ugotovi, ali /je bila lista sestav- 
ljena v skladu z zakonom. 

80. člen 

Pri ugotavljanju ali je lista sestavljena v skladu z zakonom, republiška vo- 
lilna komisija primerno uporablja določbe 39. do 43. člena tega zakona. 

81. člen 

(1) Družbenopolitični zbor ima 50 delegatskih mest. 
(2) Lista kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine 

Socialistične republike Slovenije obsega 50 kandidatov. 
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2. Delegiranje z volitvami v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine 

82. člen 

O izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične 
republike Slovenije glasujejo delegati v družbenopolitičnem zboru vseh občinskih 
skupščin in skupščin skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
po določbah tega; zakona. 

83. člen 

(1) Sejo družbenopolitičnega zbora občinske skupščine za glasovanje o izvo- 
litvi delegatov v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike 
Slovenije skliče predsednik družbenopolitičnega zbora občinske skupščine naj- 
pozneje pet dni pred dnevom glasovanja. 

(2) Ce predsednik ne skliče seje družbenopolitičnega zbora v roku iz prejš- 
njega odstavka, skliče sejo občinska volilna komisija. 

84. člen 

(1) Sejo družbenopolitičnega zbora občinske skupščine začne predsednik 
zbora in vodi njeno delo do izvolitve predsedstva. 

(2) Predsedstvo sestavljajo predsedujoči in dva člana, ki ju izvoli zbor izmed 
sebe. 

85. člen 

(1) Seja družbenopolitičnega zbora občinske skupščine je sklepčna, če sta 
na njej navzoči najmanj dve tretjini delegatov v zboru. 

(2) Če seja družbenopolitičnega zbora občinske skupščine ni sklepčna, se 
opravi nova seja najpozneje v nadaljnjih 5 dneh. 

86. člen 

Ko predsedujoči ugotovi, da se na seji zbora lahko veljavno glasuje, razloži 
namen sklicanja seje in objavi začetek glasovanja. 

87. člen 

Na seji družbenopolitičnega zbora občinske skupščine se glasuje o izvolitvi 
delegatov v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije na podlagi liste kandidatov, ki jo je ugotovila republiška kandidacijska kon- 
ferenca Socialistične zveze. 

88. člen 

(1) Občinska volilna komisija pripravi pravočasno potrebno število glasovnic 
o izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije in drug volilni material. 

(2) Glasovnica za glasovanje o izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem 
zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije obsega ime in priimek kandi- 
datov; imena kandidatov se navedejo po abecednem redu. 

(3) Na spodnjem delu glasovnice sta na levi strani besedi »GLASUJEM 
PROTI« na desni strani pa »GLASUJEM ZA«. 

(4) Na glasovnici mora biti označeno, da je mogoče črtati posamezne kandi- 
date na listi. 

(5) Glasovnica mora biti overjena s pečatom občinske skupščine ali s peča- 
tom občinske volilne komisije. 
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89. člen 

V prostoru, kjer se glasuje, se postavi glasovalna skrinjica in izobesijo raz- 
glasi o potrditvi kandidatne liste za delegate v družbenopolitičnem zboru Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

90. člen 

(1) Ko se začne glasovanje, izročijo člani predsedstva glasovnico vsakemu 
delegatu. 

(2) Delegat glasuje o kandidatni listi v celoti tako, da obkroži besedi »GLA- 
SUJEM ZA« ali besedi »GLASUJEM PROTI«. 

(3) Delegat lahko črta ime kandidata na listi, s čigar izvolitvijo se ne strinja. 
(4) Glasovnica ni veljavna, če je izpolnjena tako, da ni mogoče zanesljivo 

ugotoviti, kako je delegat glasoval. 

91. člen 

(1) Po končanem glasovanju ugotovi predsedujoči predhodni izid glasovanja 
za izvolitev delegatov v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

(2) Predhodni izid glasovanja se ugotovi tako, da se najprej ugotovi skupno 
število delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine po seznamu 
delegatov, ter število delegatov, ki so glasovali, nato pa, koliko glasov je bilo 
oddanih za kandidatno listo in koliko proti, koliko glasov so dobili posamezni 
kandidati in koliko glasovnic je neveljavnih. 

(3) Ce se pokaže razlika med številom glasovalcev po seznamu delegatov 
družbenopolitičnega zbora občinske skupščine in številom oddanih glasovnic, 
velja izid glasovanja po glasovnicah. 

92. člen 

(1) O delu seje družbenopolitičnega zbora občinske skupščine se napravi 
zapisnik. 

(2) Zapisnik obsega zlasti: dan in uro začetka in konca seje ter kraj, kjer 
je bila seja; skupno število delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skup- 
ščine in koliko jih je bilo navzočih na seji; kandidatno listo, na podlagi katere 
se je glasovalo; koliko delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine 
je glasovalo, koliko glasov je bilo oddanih za kandidatno listo in koliko proti, 
koliko glasov je dobil posamezen kandidat in koliko glasovnic je bilo neveljav- 
nih; potek glasovanja in vse okoliščine, ki so pomembne za glasovanje, kakor 
tudi morebitne ugovore delegatov glede pravilnosti glasovanja ter uro, ko je 
bilo glasovanje končano. 

(3) Zapisnik podpišejo člani predsedstva. 

93. člen 

Predsedujoči pošlje nemudoma občinski volilni komisiji volilne spise, in si- 
cer: zapisnik seje družbenopolitičnega zbora občinske skupščine, seznam dele- 
gatov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine, na podlagi katerega se je 
glasovalo ter vse glasovnice. 
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3. Ugotavljanje izida glasovanja po občinski volilni komisiji 

94. člen 

Izid glasovanja v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine ugotavlja 
občinska volilna komisija na podlagi volilnih spisov. 

95. člen 

Občinska volilna komisija ugotovi skupno število delegatov v družbenopoli- 
tičnem zboru občinske skupščine, koliko delegatov je glasovalo, koliko glasov je 
bilo oddanih za listo in koliko proti listi, koliko glasov je dobil posamezen kan- 
didat na listi, koliko je bilo neveljavnih glasovnic; na temelju teh podatkov 
ugotovi izid glasovanja v občini. 

96. člen 

(1) Lista kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je v občini sprejeta, če je za kandidatno listo 
glasovala večina vseh delegatov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine. 

(2) Posamezni kandidati na listi morajo dobiti večino glasov navzočih dele- 
gatov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine. 

97. člen 

(1) O delu občinske volilne komisije se napravi zapisnik, v katerem se na- 
vede zlasti: 

1. skupno število delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine, 
koliko jih je bilo navzočih na seji in koliko jih je glasovalo; 

2. število glasov za kandidatno listo in število glasov proti kandidatni listi, 
število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat ter število neveljavnih gla- 
sovnic; 

3. ugotovitev občinske volilne komisije, ali je lista kandidatov za delegate 
v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije v občini 
sprejeta ali ne in kateri kandidati na listi so dobili večino glasov. 

(2) Zapisnik podpišejo vsi člani občinske volilne komisije. Vsak član ko- 
misije ima pravico zahtevati, da se vpiše v zapisnik njegovo ločeno mnenje in 
njegove pripombe. 

98. člen 

(1) Občinska volilna komisija pošlje zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja 
predsedniku občinske skupščine in predsedniku družbenopolitičnega zbora ob- 
činske skupščine. 

(2) Občinska volilna komisija pošlje zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja v 
občini z drugimi potrebnimi spisi, ki se tičejo glasovanja o izvolitvi delegatov 
v družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije, re- 
publiški volilni komisiji. 

4. Ugotavljanje izida glasovanja po republiški volilni komisiji 

99. člen 

Republiška volilna komisija se sestane, brž ko dobi od vseh občinskih 
volilnih komisij volilne spise, ki se tičejo glasovanja o izvolitvi delegatov v 
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družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije v druž- 
benopolitičnih zborih občinskih skupščin. 

100. člen 

(1) Na podlagi volilnih spisov, ki so jih poslale občinske volilne komisije, 
ugotovi republiška volilna komisija izid glasovanja o izvolitvi delegatov v 
družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

(2) Lista kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije je sprejeta, če je bila kandidatna lista sprejeta 
v najmanj 2h občinah v Socialistični republiki Sloveniji in je bilo izvoljenih 
najmanj 2/s kandidatov z liste. 

(3) Posamezen kandidat na listi je izvoljen, če je dobil predpisano večino 
v večini občin v Socialistični republiki Sloveniji. 

101. člen 

(1) Republiška volilna komisija izda izvoljenim delegatom v družbeno- 
političnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije potrdilo o iz- 
volitvi. 

(2) Republiška volilna komisija izdela na podlagi volilnih spisov poročilo 
o izidu glasovanja in ga predloži družbenopolitičnemu zboru Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. 

(3) Poročilo republiške volilne komisije se objavi v Uradnem listu SRS. 

5. Odpoklic 

102. člen 

(1) Družbenopolitične organizacije lahko predlagajo odpoklic delegatov v 
družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije. Odpoklic 
predlagajo z dogovorom družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične 
zveze. 

(2) Član družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je odpoklican, če za odpoklic glasujejo družbenopolitični zbori v najmanj 
2/s občinskih skupščin v Socialistični republiki Sloveniji z večino, ki je predpi- 
sana za izvolitev kandidata na listi (2. odstavek 96. člena). 

PETI DEL 

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 

I. ORGANIZACIJA IN DELO NA VOLIŠČU 

103. člen 

(1) Delovni ljudje in občani, ki imajo volilno pravico (v nadaljnjem besedilu: 
delovni ljudje) glasujejo neposredno na voliščih pri volitvah delegacij ter pri 
glasovanju o izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore občinskih skupščin. 
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(2) Volišča za volitve delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnosti določi volilna komisija temeljnih samoupravnih organizacij ozi- 
roma skupnosti, razen za volitve delegacij iz 28. in 29. člena tega zakona, ki jih 
določi občinska volilna komisija. 

(3) Volišča za glasovanje delovnih ljudi in občanov o izvolitvi delegatov 
v družbenopolitične zbore občinskih skupščin določi občinska volilna komisija. 

(4) Volišča, ki jih določi občinska volilna komisija, imajo zaporedno številko. 
Zaporedne številke določi občinska volilna komisija. 

104. člen 

(1) Za vsako volišče se določi poseben prostor. 
(2) Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno 

izpolnjevanje glasovnic. 
(3) Na dan glasovanja o volitvah ali na dan glasovanja o odpoklicu je 

prepovedana vsaka agitacija na volišču. 
(4) Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, in dvorišče te zgradbe. 

105. člen 

Na volišču je treba razobesiti razglase o potrditvi kandidatnih list, o ka- 
terih se glasuje. 

106. člen 

Volilne komisije pripravljajo pravočasno za vsa volišča, ki so jih določile, 
potrebno število glasovnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material. 

107. člen 

(1) Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega odbora 
v prostoru, kjer se bo glasovalo, in prevzamejo proti potrdilu glasovalno skri- 
njico, potrebno število glasovnic, overjeni volilni imenik za območje volišča, 
overjene razglase o potrditvi kandidatnih list in drugo, kar je potrebno. 

(2) Volilni odbor preste je glasovnice, pregleda glasovalno skrinjico in pri- 
pravi vse, kar je potrebno za glasovanje. O prevzemu volišča in materiala 
se napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilnega odbora. 

108. člen 

(1) Volilni odbor se zbere na dan volitev pravočasno v prostoru, določenem 
za glasovanje, in napravi o stanju prostora in o stanju volilnega materiala za- 
pisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora. 

(2) Predsednik volilnega odbora ob 7. uri razglasi, da se prične glasovanje. 

109. člen 

Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komisijo določi, da se 
glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. uri, če je to potrebno, da se omo- 
goči glasovanje delovnim ljudem, ki imajo različen delovni čas. Vendar se gla- 
sovanje ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 22. uri. 
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110. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma 
njihovi namestniki. 

111. člen 

(1) Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo drugih članov odbora za 
red in mir na volišču. Ce je treba, lahko zahteva predsednik volilnega odbora 
pomoč milice; dokler je milica na volišču, je pod njegovim vodstvom. 

(2) Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, razen 
milice v primeru iz prejšnjega odstavka. 

112. člen 

(1) Vsakdo glasuje osebno na volišču, na katerega območju je vpisan v vo- 
lilnem imeniku. 

(2) Vsakdo najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi 
svoje prebivališče. Če je potrebno, lahko predsednik ali član volilnega odbora 
posameznika legitimira ali na drug način ugotovi njegovo istovetnost. 

(3) Nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno številko 
pred imenom posameznika v volilnem imeniku, in mu pojasni, kako se glasuje 
ter mu izroči glasovnico. 

(4) Nihče, ki ni vpisan v volilnem imeniku, ne sme glasovati. Če kdo v 
volilnem imeniku pomotoma ni vpisan, glasuje na podlagi potrdila pristojnega 
organa, da je vpisan kot volilni upravičenec v evidenci za območje volišča, na 
katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku. 

113. člen 

Člani volilnega odbora morajo posamezniku na njegovo zahtevo ponovno 
pojasniti, kako se glasuje. Posebno morajo paziti na to, da ga nihče ne ovira, 
ko izpolnjuje glasovnico. 

114. člen 

(1) Vsakdo izpolni glasovnico tako, da obkroži zaporedno številko pred 
imenom tistih kandidatov, za katere želi glasovati. 

(2) Posameznik lahko glasuje za toliko kandidatov kot je treba izvoliti 
članov delegacije, vendar samo za tiste kandidate, katerih imena so vpisana na 
glasovnici. 

(3) Ko posameznik izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in 
odide z volišča. 

115. člen 

O listi kandidatov za delegate v družbenopolitičnih zborih občinskih skup- 
ščin se glasuje tako, da se obkroži besedi »GLASUJEM ZA« ali besedi »GLA- 
SUJEM PROTI«, pri čemer je mogoče črtati posamezne kandidate na listi. 

116. člen 

Če posameznik zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel 
glasovati tako, kot je določeno v prejšnji tezi, ima pravico pripeljati s seboj 
osebo, ki naj bi namesto njega izpolnila oziroma oddala glasovnico. O tem 
odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 
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117. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilnem 
imeniku za to volišče, in tudi ne osebam iz četrtega odstavka 112. člena tega 
zakona. Če ima član volilnega odbora glede posameznih delovnih ljudi oziroma 
občanov, ki hočejo glasovati, kakšno pripombo, se to vpiše v zapisnik. Ce hoče 
glasovati nekdo, pa je njegovo ime v volilnem imeniku že obkroženo, se njegov 
primek, rojstno ime, poklic in prebivališče vpišejo v zapisnik, glasovati pa mu 
volilni odbor ne dovoli. 

118. člen 

(1) Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure oziroma do ure, ki jo določi 
volilni odbor po 109. členu tega zakona. Samo zaradi nereda sme volilni odbor 
glasovanje prekiniti, dokler se ne napravi red. V zapisnik se vpiše, zakaj je 
bilo glasovanje prekinjeno in za koliko časa. 

(2) Ob uri, določeni v prvem odstavku, se volišče zapre; po tem času se 
ne sme nikogar več pustiti na volišče, delovni ljudje in občani, ki so že na vo- 
lišču, pa imajo pravico glasovati. Ce je bilo glasovanje zaradi nereda prekinjeno 
za več kot eno uro, se glasovanje podaljša za toliko časa, kolikor je bilo pre- 
kinjeno nad eno uro. 

119. člen 

(1) O glasovanju se piše zapisnik; vanj se vpišejo vsi pomembni dogodki 
na volišču. ■ 

(2) Vsak član volilnega odbora lahko zahteva, naj se vpišejo v zapisnik 
posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapis- 
niku. Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora. 

II. UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA NA VOLIŠČIH 

120. člen 

(1) Ko je glasovanje končano, prešteje volilni odbor neuporabljene glasov- 
nice, ki jih da v poseben omot in zapečati. 

(2) Nato ugotovi volilni odbor po volilnem imeniku in po potrdilu skupno 
število tistih, ki so glasovali. Potem odpre glasovalno skrinjico' in ugotovi za 
vsakega kandidata posebej, koliko je dobil glasov in koliko glasovnic je neve- 
ljavnih. 

(3) Volilni odbor ugotovi, koliko glasov je bilo za in koliko proti na listi 
kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine in koliko 
glasov je dobil posamezen kandidat na listi. 

(4) Ce se pokaže razlika med številom delovnih ljudi, ki so glasovali po 
volilnem imeniku in s potrdilom ter številom glasov, oddanih po glasovnicah, 
velja izid glasovanja po glasovnicah. 

121. člen 

Pri glasovanju o listi kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru 
je neveljavna glasovnica, na kateri je prečrtanih več kot polovica vseh kan- 
didatov. 
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122. člen 

(1) O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja pri volitvah 
delegacij se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča vo- 
lilnih upravičencev po volilnem imeniku; koliko ljudi je glasovalo po volilnem 
imeniku; koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo 
po glasovnicah; koliko glasov je dobil posamezen kandidat; koliko glasovnic je 
bilo neveljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pri- 
pombe članov volilnega odbora. 

(2) Zapisnik podpišejo člani volilnega odbora. 
(3) Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja. 

123. člen 

(1) Volilni odbor da v omot vse zapisnike, volilni imenik, potrdila, na podla- 
gi katerih so delovni ljudje glasovali ter uporabljene glasovnice in zapečateni 
omot z neuporabljenimi glasovnicami. Omot zapečati in ga pošlje pristojni volilni 
komisiji. 

(2) Po končanem delu, najpozneje pa prihodnji dan, vrne volilni odbor 
drug volilni material proti potrdilu organu, od katerega ga je prejel. 

III. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV V TEMELJNI 
SAMOUPRAVNI ORGANIZACIJI OZIROMA SKUPNOSTI 

IN V OBČINI 

124. člen 

(1) Izid glasovanja za volitve delegacij v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ugotovijo volilne komisije v teh organizacijah in skupno- 
stih, izid glasovanja za izvolitev delegatov družbenopolitičnega zbora pa ob- 
činske volilne komisije. 

(2) Z ugotavljanjem volilnega izida za delegacije krajevnih skupnosti in za 
izvolitev delegatov družbenopolitičnega zbora občinske skupščine je treba po- 
čakati do poteka roka iz drugega odstavka 125. člena in drugega odstavka 126. 
člena tega zakona. 

125. člen 

(1) Volilna komisija, ki ugotavlja volilne izide v temeljni samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti, ugotovi, koliko je v temeljni samoupravni organiza- 
ciji oziroma skupnosti delovnih ljudi, koliko od njih je glasovalo, koliko jih je 
glasovalo po pošti, koliko glasov je dobil vsak kandidat, koliko glasovnic je bilo 
neveljavnih in kateri kandidati so bili izvoljeni za člane delegacije temeljne 
samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 

(2) Volilna komisija priključi glasovnicam, ki so bile oddane na voliščih, 
tudi glasovnice, ki so prispele po pošti najpozneje tri dni po dnevu glasovanja. 

126. člen 

(1) Občinska volilna komisija ugotovi pri glasovanju o izvolitvi delegatov 
v družbenopolitični zbor občinske skupščine za vso občino, koliko je v občini 
delovnih ljudi in občanov, ki imajo volilno pravico, koliko od njih je glasovalo 
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na volišču, koliko po pošti, koliko glasov je bilo oddanih za in koliko proti kan- 
didatni listi, koliko glasov je dobil posamezen kandidat na listi in koliko glasov- 
nic je bilo neveljavnih in ali je glasovala za listo večina vseh delovnih ljudi in 
občanov občine, ki imajo volilno pravico ter kateri kandidati na listi so dobili 
večino glasov delovnih ljudi in občanov, ki so glasovali. 

(2) Volilna komisija priključi glasovnicam, ki so bile oddane na voliščih, tudi 
glasovnice, ki so prispele po pošti najpozneje tri dni po dnevu glasovanja. 

127. člen 

(1) Če volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skup- 
nosti ugotovi, da so bile pri volitvah članov delegacije na posameznih voliščih 
ali na vseh voliščih take nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, 
razveljavi glasovanje na posameznih ali na vseh voliščih v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem 
je bilo glasovanje razveljavljeno. Volilna komisija v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti obvesti o tem občinsko volilno komisijo. 

(2) Ce občinska volilna komisija ugotovi, da so bile pri glasovanju o izvo- 
litvi delegatov v družbenopolitični zbor občinske skupščine na posameznih ali 
na vseh voliščih nepravilnosti iz prvega odstavka tega člena, razveljavi glaso- 
vanje na posameznih ali na vseh voliščih v občini ter odredi ponovne volitve 
v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

128. člen 

(1) O delu volilne komisije pri ugotavljanju volilnih izidov se piše zapisnik. 
Vanj se vpiše, koliko kandidatov je bilo treba izvoliti, koliko kandidatov je 
bilo na potrjeni kandidatni listi ter rojstno ime, priimek in prebivailšče vsakega 
kandidata, koliko glasov je bilo oddanih za vsakega kandidata in koliko gla- 
sovnic je bilo neveljavnih; rojstno ime, priimek in prebivališče izvoljenih kan- 
didatov ter morebitne pripombe članov volilne komisije. 

(2) Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 

129. člen 

Ko ugotovi volilni izid, pošlje volilna komisija temeljne samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti zapisnik o svojem delu občinski volilni komisiji. 

130. člen 

Občinska volilna komisija pošlje svoje poročilo o izidih glasovanja o izvo- 
litvi delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine občinski skup- 
ščini; poročilo objavi v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo predpisi ob- 
činske skupščine. 

131. člen 

Ko dobi občinska volilna komisija poročilo vseh volilnih komisij v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, izdela poročilo o izidu volitev v dele- 
gacije vseh temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti v občini. Poročilo 
pošlje občinski skupščini. 
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ŠESTI DEL 

PONOVNE IN NADOMESTNE VOLITVE 

I. PONOVNE VOLITVE 

132. člen 

Ponovne volitve članov delegacije se opravijo: 
1. če se razveljavijo volitve zaradi nepravilnosti pri volitvah: 
1, če pri volitvah ni dobilo ustreznega števila glasov toliko delegatov, kot 

bi jih bilo treba izvoliti; 
3. če je kandidiralo več kandidatov, kot pa je bilo treba izvoliti članov 

delegacije, pa je dvoje ali več kandidatov, ki so dobili med njimi najmanj 
glasov, dobilo enako število glasov. 

133. člen 

(1) O izvolitvi delegatov v družbenopolitičnem zboru občinske skupščine se 
ponovno glasuje, če za listo ni glasovala predpisana večina delovnih ljudi in 
občanov v občini ali na listi ni bilo izvoljene najmanj 2/3 kandidatov. V tem 
primeru morajo družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične zveze 
z dogovorom določiti novo listo kandidatov po postopku, ki ga določa ta zakon. 

(2) Za delegatska mesta, na katerih kandidati za delegate v družbenopoli- 
tičnem zboru niso dobili s tem zakonom predpisane večine glasov, se ponovi 
celoten kandidacijski postopek in volilni postopek, predpisan s tem zakonom. 

134. člen 

(1) Ce se zaradi nepravilnosti pri volitvah razveljavijo volitve v celoti, se 
opravijo ponovne volitve na podlagi obstoječih in naknadno predlaganih kan- 
didatur. 

(2) Na ponovnih volitvah iz razlogov drugega odstavka prejšnjega člena 
tega zakona se opravijo volitve na podlagi na novo predlaganih kandidatur. 

(3) Predlogi kandidatur za nove kandidate se vložijo najkasneje 7 dni pred 
dnem, ki je določen za ponovne volitve. 

135. člen 

(1) Ce razveljavi pristojna volilna komisija volitve zaradi nepravilnosti pri 
glasovanju, ki so bile na posameznih voliščih (127. člen) ali zaradi nepravilnosti 
pri glasovanju v posameznih občinskih skupščinah, se ponovi glasovanje samo 
na teh voliščih oziroma v teh občinskih skupščinah. 

(2) Ce se ponovi glasovanje zato, ker sta dobila dva ali več kandidatov enako 
število glasov, se ponovi glasovanje samo med temi kandidati. 

136. člen 

(1) Ponovne volitve članov delegacije razpiše volilna komisija v temeljni 
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, druge ponovne volitve pa občinska 
volilna komisija. 
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(2) Če je razveljavila volitve republiška volilna komisija, razpiše volitve 
ta komisija. 

(3) V odločbi o razpisu volitev je treba navesti rok, od katerega prično teči 
roki za opravljanje volilnih dejanj. 

II. NADOMESTNE VOLITVE 

137. člen 

Nadomestne volitve se opravijo, če članu delegacije temeljne samoupravne 
organizacije oziroma skupnosti predčasno preneha članstvo v delegaciji oziroma, 
če predčasno preneha članstvo delegatu v družbenopolitičnem zboru iz raz- 
logov, ki jih določa ta zakon. 

138. člen 

(1) Članu delegacije temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti 
in delegatu v družbenopolitičnem, zboru skupščine družbenopolitične skupnosti 
preneha članstvo v delegaciji oziroma družbenopolitičnem zboru pred potekom 
časa, za katerega je bil izvoljen: 

1. če umre, 
2. če izgubi volilno pravico, 
3. če je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora, daljšo od 

6 mesecev ali na hujšo kazen, 
4. če je odpoklican, 
5. če sprejme njegov odstop temeljna samoupravna organizacija oziroma 

skupnost, ki ga je izvolila, oziroma družbenopolitične organizacije, 
6. če nastopi delo oziroma funkcijo, zaradi katere ne bi mogel biti izvoljen 

za člana delegacije temeljne samoupravne organizacije ali skupnosti oziroma 
družbenopolitičnega zbora. 

(2) Članu delegacije preneha članstvo v delegaciji tudi v primeru, če mu 
preneha razmerje s temeljno samoupravno organizacijo oziroma skupnostjo, na 
podlagi katerega je bil izvoljen za člana delegacije v tej temeljni samoupravni 
skupnosti, oziroma je bil delegat v delovni skupnosti, v kateri vsi člani delovne 
skupnosti izvršujejo pravice in dolžnosti delegacije. 

(3) Delegatu preneha članstvo v družbenopolitičnem zboru tudi v primeru, 
če ni več član izvoljenega organa družbenopolitične organizacije, ki opravlja 
funkcijo delegacije. 

139. člen 

Nadomestne volitve posamezne delegacije ali posameznih članov delegacije 
temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti razpiše delovni svet, svet 
krajevne skupnosti oziroma drug ustrezen organ upravljanja temeljne samo- 
upravne organizacije oziroma skupnosti. 

140. člen 

Nadomestne volitve se morajo opraviti najpozneje v treh mesecih od dneva, 
ko je bilo mesto člana delegacije izpraznjeno, razen v primeru, ki ga določa 
66. člen tega zakona. 
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141. člen 

Če ni v določbah 137. do 140. člena tega zakona drugače določeno, se glede 
ponovne in nadomestnih volitev primerno uporabljajo ustrezne določbe prvega 
in drugega dela III. poglavja tretjega dela, IV. poglavja četrtega dela ter petega 
dela tega zakona. 

SEDMI DEL 

STROŠKI ZA VOLITVE 

142. člen 

(1) Stroške volitev in odpoklica delegacij v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih in stroški za oblikovanje konferenc delegacij, ki so nastali 
v teh samoupravnih organizacijah in skupnostih, krijejo te organizacije in 
skupnosti. 

(2) Stroške za volitve delegatov v družbenopolitičnih zborih skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti krijejo iz svojih sredstev družbenopolitične skupnosti, 
pri katerih so ti stroški nastali. 

OSMI DEL 

VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

I. UGOVORI IN PRITOŽBE 

143. člen 

(1) Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc, na katerih so 
bili predlagani kandidati za člane delegacij ali zaradi nepravilnosti pri delu 
konferenc, na katerih se obravnava predlog za odpoklic članov delegacije ter 
zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah oziroma pri glasovanju 
o odpoklicu člana delegacije, ima vsak kandidat, oziroma član delegacije, kate- 
rega odpoklic se predlaga in vsak delovni človek in občan, ki ima pravico odlo- 
čati na kandidacijski konferenci oziroma na konferenci za odpoklic, pravico 
vložiti ugovor pri pristojni volilni komisiji. 

(2) Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovorov, ki so bili 
vloženi pred potekom roka, določenega za predložitev kandidatne liste v presojo 
skladnost z zakonom, kakšne nepravilnosti pri delu kandidacijske konference, 
ki so ali bi lahko bistveno vplivale na določitev kandidatne liste oziroma na 
predlaganje kandidatov, razveljavi delo kandidacijske konference, na kateri je 
prišlo do takih nepravilnosti, ter o tem obvesti kandidacijsko konferenco oziroma 
odredi, da se v določenem roku skliče nova kandidacijska konferenca. 

144. člen 

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne predlog kandidatne liste 
ali ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za potrditev kandidatne liste, imajo 
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vlagatelji predloga pravico pritožbe na pristojno sodišče: pritožba mora biti 
vložena v 48 urah po prejemu odločbe. Pristojno sodišče mora odločiti o pri- 
tožbi najpozneje v 48 urah po prejemu pritožbe. 

145. člen 

(1) Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na verifikacijo man- 
data v skupščini družbenopolitične skupnosti, razen zoper odločbo iz prejšnjega 
člena, ima vsak kandidat, vsak član delegacije in vsak delovni človek in občan, 
ki ima volilno pravico, pravico do pritožbe na pristojni zbor občinske oziroma 
republiške skupščine. Ti lahko opozorijo zbor občinske oziroma republiške skup- 
ščine tudi na nepravilnosti pri delu kandidacijske konference in volilnega odbora. 

(2) Delegat, o čigar odpoklicu se je glasovalo, vsak član delegacije, član 
telesa, ki je odločalo o odpoklicu in vsak delovni človek in občan, ki ima volilno 
pravico, ima pravico, da proti odločbi pristojne volilne komisije v zvezi, z odpo- 
klicem delegata vloži pritožbo na pristojni zbor občinske oziroma republiške 
skupščine. 

(3) Pritožba, ki se vloži najpozneje do dneva volitev oziroma do dneva 
glasovanja o odpoklicu, se vloži prek občinske oziroma republiške volilne ko- 
misije; pozneje se vloži pritožba pri pristojnem zboru občinske oziroma re- 
publiške skupščine. 

(4) Pritožbo na pristojni zbor občinske oziroma republiške skupščine je treba 
vložiti najpozneje do prve seje skupščine, pritožbo, ki se nanaša na nadomestne 
volitve ali na glasovanje o odpoklicu, pa najpozneje 15 dni od dneva volitev 
oziroma glasovanja o odpoklicu. 

(5) Pristojni zbor odloča o pritožbi ob verifikaciji mandata. 

146. člen 

Zoper odločitve volilne pomisije, ki ne vplivajo na verifikacijo mandata, 
razen zoper odločbe iz 144. člena tega zakona, lahko vloži pritožbo prizadeti 
volivec oziroma kandidat na pristojno sodišče najpozneje v dveh dneh po od- 
ločitvi. 

147. člen 

Pristojno sodišče po 144. in 146. členu je krajevno pristojno okrožno sodišče, 
če gre za odločitve volilne komisije v temeljni samoupravni organizaciji oziroma 
skupnosti ali občinska volilna komisija oziroma Vrhovno sodišče SR Slovenije, 
če gre za odločitve republiške volilne komisije. 

II. KAZENSKE DOLOČBE 

148. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje za kaznivo dejanje: 
1. kdor s podkupovanjem vpliva na člana delegacije ali na delovnega člo- 

veka ali občana, ki ima volilno pravico, da bi pri volitvah ali pri glasovanju 
o odpoklicu delegacij oziroma pri glasovanju o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti glasoval za določenega 
kandidata ali proti določenemu kandidatu oziroma glasoval za odpoklic ali proti 
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odpoklicu delegata oziroma glasoval za ali proti listi kandidatov za delegate v 
družbenopolitičnih zborih črtal posamezne kandidate na listi, ali da bi sploh 
ne glasoval; 

2. član delegacije, delovni človek oziroma občan, ki ima volilno pravico, 
ki več kot enkrat glasuje ali poskuša glasovati pri volitvah iste delegacije ali 
pri glasovanju o izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore ali pri glasovanju 
o odpoklicu; 

3. kdor pri volitvah ali glasovanju o odpoklicu glasuje ali poskuša glasovati 
namesto drugega pod njegovim imenom; 

4. kdor v nasprotju z določbo drugega odstavka 111. člena tega zakona 
pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, kdor brez naročila predsednika 
volilnega odbora ukaže, da se pripelje na volišče oborožena sila ali jo sam 
pripelje; 

5. kdor uniči, prikrije ali odnese kakšne listine o volitvah ali o glasovanju 
o odpoklicu ali kakršenkoli predmet, ki je namenjen za volitve oziroma za gla- 
sovanje o odpoklicu; 

6. uradna oseba, ki pokliče delegata, delovnega človeka oziroma občana, 
ki ima volilno pravico, na odgovor zaradi glasovanja ali zahteva od njega, naj 
pove, za koga je glasoval ali zakaj ni glasoval oziroma je glasoval za odpoklic 
ali proti odpoklicu. 

149. člen 

Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev ali z zaporom do treh mesecev se kaz- 
nuje za kaznivo dejanje član volilnega odbora ali volilne komisije in vsaka 
uradna oseba, ki na kakršenkoli način krši tajnost glasovanja. 

150. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali s kaznijo zapora do enega meseca se 
kaznuje za prekršek: 

1. kdor se pri glasovanju nespodobno obnaša; 
2. kdor agitira na volišču; 
3. kdor potem, ko je glasoval, ali ko se dožene, da ni vpisan v volilni imenik, 

na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča; 
4. kdor ovira delo volilnega odbora ali volilne komisije. 

DEVETI DEL 

KONČNI DOLOČBI 

151. člen 

Osebe, ki pri prvih splošnih volitvah delegacij krajevnih skupnosti in dele- 
gatov družbenopolitičnega zbora ne morejo glasovati, ker so na delu v tujini, se 
na voliščih, na katerih imajo pravico glasovati za te delegacije oziroma delegate, 
ne upoštevajo pri ugotavljanju volilnih izidov. 

152. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona uresničuje ustavno ureditev novega skupščinskega sistema, 
zgrajenega na delegatskem principu, ki naj omogoča, da bodo izvrševale z ustavo 
določene funkcije oblasti in upravljanja drugih zadev v družbenopolitičnih skup- 
nostih izvoljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi in občanov v samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih organizacijah. 
Osrednji del predloga zakona je zato njegov drugi del, ki ureja oblikovanje, kan- 
didiranje, volitve in odpoklic teh delegacij. Ozko povezanost delegacij s skup- 
ščinami družbenopolitičnih skupnosti pa izraža zakon tudi sistemsko s tem, da 
povezuje neposredno na te delegacije celotni proces delegiranja delegatov v ob- 
činske skupščine in v skupščino SR Slovenije. Delegacije kot temelj novega 
skupščinskega sistema so zato tista sistemska vez, ki narekuje ureditev formi- 
ranja novega skupščinskega sistema v občinah (tretji del) in v republiki (četrti 
del) z enim samim zakonom. Na ta način prvič urejamo oblikovanje občinskih 
skupščin in republiške skupščine z enotnim zakonom, kar smo doslej urejali 
vedno z dvema zakonoma: s posebnim zakonom smo urejali volitve v občinske 
skupščine in s posebnim zakonom volitve v skupščino SR Slovenije; oba ta dva 
zakona s predlaganim zakonom razveljavljamo skupaj z zakonom, s katerim so 
določene sedanje volilne enote (151. člen). Enotni zakon pa ni samo sistemski 
izraz iz delegacij oblikovanih skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ampak 
hkrati omogoča racionalno sistematiko zakonske snovi. Skupne določbe za vo- 
litve delegacij in za delegiranje delegatov v občinske skupščine in v republiško 
skupščino ni treba več ponavljati v več zakonih kot doslej, ampak jih predlog 
zakona sistemizira strnjeno že uvodoma kot splošne določbe, kot načela o gla- 
lovanju, o razpisu in o volilnih organih. Celotni peti del zakona, ki ureja gla- 
sovanje na voliščih, velja tako za glasovanje pri volitvah delegacij kot za gla- 
sovanje o izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore občinskih skupščin (prvi 
odstavek 103. člena, skratka, za vse neposredne volitve na terenskih voliščih, ki 
jih bomo izvajali pri oblikovanju novih skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
Za oblikovanje delegacij, delegiranje delegatov i v občinske skupščine i v repu- 
bliško skupščino veljajo tudi določbe o ponovnih in nadomestnih volitvah (šesti 
del), določbe o stroških za volitve (sedmi del) ter določbe o varstvu volilne pra- 
vice (osmi del). 

Ob takšni sistematiki predlog zakona v uvodnih temeljnih določbah normira 
zlasti pomembno in odgovorno vlogo SZDL v procesu volitev delegacij in dele- 
giranju delegatov, ki je zgrajena na funkciji SZDL v našem samoupravnem siste- 
mu. V tem procesu dobiva SZDL v povezavi z drugimi družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami in zlasti s sindikati najvažnejšo vlogo v kandidacijskem postopku 
(2. in 3. člen). V uvodnih določbah se normirajo in tudi podrobneje urejajo še 
nekatera druga temeljna ustavna načela o volilni pravici, o trajanju mandata, 
o glasovanju, o razpisu volitev in o volilnih organih. To so znana ustavna načela, 
ki jih na tem mestu ni treba podrobno obravnavati. Opozoriti je treba le na to, 
da so se dosedanjim volilnim organom: republiški volilni komisiji (RVK) in ob- 
činskim volilnim komisijam (ObVK) pridružile kot volilni organi še volilne ko- 
misije v temeljnih samoupravnih organizacijah in v skupnostih (13. do 18. člen). 
Slednje so volilni organ, ki vodi volitve in opravlja drugo delo v zvezi z vo- 
litvami delegacij v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Kot organi na 
voliščih bodo še naprej vodili volitve volilni odbori (19. člen). 

75» 
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V osrednjem drugem delu postavlja zakon predvsem glavna načela o obli- 
kovanju delegacij in prevzema v 23. člen docela ustavno določbo o tem, kje 
je treba oblikovati delegacije, kar je potem v nadaljnjih določbah še bolj preci- 
zirano. Tu je treba opozoriti na vključitev študentov in učencev srednjih šol, ki 
so stari 18 let, v delegacije pri organizacijah združenega dela na področju vzgoje 
in izobraževanja. Studenti in učenci volijo kot posebno volilno telo izmed sebe 
1/3 članov delegacije (študenti) oziroma 1/4 članov delegacije (učenci) pri vzgoj- 
noizobraževalni organizaciji. Ta določba izraža naraščajoči pomen učencev in 
študentov kot vedno aktivnejši in vplivnejši faktor v vzgojnoizobraževalnem 
procesu. Nadalje zakon v najširšem obsegu vključuje v oblikovanje delegacij 
aktivne kmečke proizvajalce, ki jim je delo v kmetijstvu osnovna dejavnost in 
so stari nad 15 let, t. j. od tistega časa, ko so izpolnili svojo šolsko obveznost. 
V najširšem obsegu so vključeni v oblikovanje delegacij tudi delovni ljudje, ki 
delajo v obrtni in drugi podobni dejavnosti z delovnimi sredstvi, do katerih 
je lastninska pravica. Po drugem odstavku 126. člena predloga zakona oblikujejo 
delegacije državnih organov tudi delovni ljudje, ki opravljajo odvetništvo kot 
samostojno družbeno službo, skupaj z delavci, s katerimi združujejo svoje delo 
v odvetniški pisarni, kar je v skladu s tretjim odstavkom 220. člena nove repu- 
bliške ustave, saj bi sicer odvetniki ostali zunaj delegatskega sistema. Drugi 
delovni ljudje, ki po 33. členu nove republiške ustave z osebnim delom samostoj- 
no kot poklic opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost, se v 
skladu z ustavo in zakoni vključujejo v delegacije kulturnih in ustreznih drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti in prek teh lahko sodelujejo tudi v novem 
skupščinskem sistemu. Predlog zakona konkretizira še nekatera druga ustavna 
načela oblikovanja delegacij. Po 24. členu predloga zakona bodo vsi delavci 
opravljali funkcijo delegacije v temeljnih organizacijah združenega dela ozi- 
roma v delovnih skupnostih, ki nimajo več kot 30 delovnih ljudi. Samo več 
majhnih delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij 
in društev, ki niso organizirane kot organizacije združenega dela itd., bodo 
lahko oblikovale-skupno delegacijo (25. člen). Število članov in sestavo svoje 
delegacije morajo ugotoviti temeljne samoupravne organizacije in skupnosti 
v svojih statutih (prvi odstavek 32. člena). Zahtevo, da mora sestava delegacije 
ustrezati sestavi delavcev vseh delov delovnega procesa v temeljni samouprav- 
ni organizaciji in skupnosti, njihovi socialni sestavi ter nacionalni sestavi na 
območjih, kjer živijo poleg slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti (drugi in tretji odstavek 32. člena), je treba seveda 
uresničiti predvsem v kandidacijskem postopku, medtem ko je v končnem 
volilnem izidu ne bo mogoče vedno dosledno uresničiti glede na odprtost kan- 
didatne liste članov delegacije (drugi odstavek 37. člena). 

V skladu z načelom, da delovni ljudje in občani v SZDL določajo kandi- 
dacijski postopek, da predlagajo kandidate za člane delegacij v SZDL in njenih 
organizacijah oziroma v organizacijah sindikata (3. člen), je zgrajeno tudi pred- 
laganje in določanje kandidatov na kandidacijskih konferencah delovnih ljudi 
in občanov, ki se skličejo za vsako temeljno samoupravno organizacijo in skup- 
nost. Te kandidacijske konference bodo sklicevale organizacije SZDL v krajev- 
nih skupnostih, za druge temeljne samoupravne organizacije in skupnosti pa 
organizacije sindikatov. Na kandidacijski konferenci se sestavi in sprejme kan- 
didatna lista. Odločitev kandidacijske konference bo, ali bo sprejela odprto 
kandidatno listo z več kandidati, kot pa je treba izvoliti članov delegacije, ali 
pa zaprto listo s tolikšnim številom kandidatov, kot je treba izvoliti članov dele- 
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gacije (drugi odstavek 37. člena). Ker postavlja predlog zakona samo načela kan- 
didiranja, prepušča podrobnejše določbe pravilniku, ki ga sprejmeta Republiška 
konferenca SZDL in Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (36. člen). 

Kandidatno listo je treba poslati najpozneje 15 dni pred dnevom volitev 
pristojni volilni komisiji v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, 
ki ocenjuje njeno zakonitost. Predlog zakona ne govori več o potrjevanju kan- 
didatnih list kot sedanji zakoni (tudi novi zvezni zakon o volitvah govori še ve- 
dno o potrjevanju), ampak jasno definira dejavnost volilnih komisij kot presojo 
zakonitosti kandidacijskega postopka in sestave kandidatne liste, kar je v bistvu 
tudi akt potrjevanja, le da termin »potrjevanje« ne izraža samoupravnega polo- 
žaja temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in razmerja SZDL in 
drugih družbenopolitičnih organizacij do volilnih komisij. Predlog zakona zato 
opušča termin »potrjevanje«, vendar je zgrajen na doslednem zagotavljanju 
zakonitosti kandidacijskega in volilnega postopka z institucijo volilnih komisij. 
Sam proces ugotavljanja zakonitosti kandidatnih list (39. člen do 44. člen) je 
povzet iz dosedanje zakonodaje in prakse in ga tu zato podrobneje ne ugo- 
tavljamo. 

Delovni ljudje in občani volijo člane delegacije neposredno z glasovnicami, 
ki so se pri nas v praksi uveljavile kot instrument, ki zagotavlja tajnost gla- 
sovanja. 

Z glasovnico glasuje volivec tako, da obkroži zaporedno številko vsakega 
kandidata, za katerega želi glasovati. Tu se torej ne glasuje z listo v celoti. 
Tudi celotni postopek glasovanja na voliščih, organizacija volišč, delo volilnih 
odborov, ugotavljanje volilnih izidov itd. povzema dosedanjo pravno ureditev, 
ki se je v praksi že udomačila (47., 103. do 131. člen) in jo zato tu ni potrebno 
podrobneje pojasnjevati. 

Na koncu drugega dela je v 48. do 52. členu predloga zakona urejen po- 
stopek odpoklica delegacij in njihovih članov. Postopek odpoklica je zgrajen na 
istih načelih kot volilni postopek. Ustrezno predlaganju kandidatov na kandi- 
dacijskih konferencah pri volitvah predlagajo delovni ljudje in občani odpoklic 
v SZDL na konferenci, ki se sklicuje tako, kot smo to videli pri kandidacijskih 
konferencah (prim. 19. in 34. člen). Zakonitost predloga za odpoklic se preizkusi 
v volilni komisiji v temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti (50. člen). 
Glasovanje o odpoklicu se opravlja z glasovnico z obkrožitvijo besed »za od- 
poklic« ali »proti odpoklicu«, ustrezno odločitvi tistega, ki glasuje. Delegacija 
oziroma delegat je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh delovnih 
ljudi oziroma občanov temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 

Iz delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih se vrši 
delegiranje delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, in sicer v zbore 
občinskih skupščin, kar se ureja v tretjem delu, in v zbore skupščine SR Sloveni- 
je, kar se ureja v četrtem delu predloga zakona. 

Zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti imajo določeno število dele- 
gatskih mest oziroma delegatov, ki jih določa pri občinskih skupščinah statut 
občine, pri skupščini SR Slovenije pa jih določa republiška ustava; in sicer ima 
zbor združenega dela 150 delegatskih mest, družbenopolitični zbor 50 dele- 
gatskih mest, zbor občin pa toliko, kot je občin in skupnosti občin kot posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

V zboru združenega dela se porazdelijo delegatska mesta na delegacije s 
področja gospodarstva, prosvete in kulture, zdravstva in socialnega varstva, 
državnih organov itd. (drugi odstavek 54. člena oziroma 71. člena) in to pravi- 



1190 Priloge 

loma sorazmerno številu delovnih ljudi njihovega področja (drugi odstavek 54. 
člena, 74. člen). Za zbor združenega dela občinske skupščine bo ta porazdelitev 
izvršena s statutom občine (prvi odstavek 54. člena), za zbor združenega dela 
skupščine SR Slovenije pa s posebnim zakonom (tretji odstavek 74. člena). 

Glede na tako določeno porazdelitev se bodo za zbor združenega dela občin- 
ske skupščine delegacije, ki same ne bodo dobile posebnega delegatskega mesta, 
oblikovale s samouparvnimi sporazumi konference delegacij po kriterijih iz dru- 
gega odstavka 55. člena predloga zakona. Ce ne bi prišlo pravočasno do ustreznih 
samoupravnih sporazumov, bo oblikovanje konference delegacij treba izvršiti 
z odlokom občinske skupščine (56. člen). Delegacije, ki imajo dodeljena samo- 
stojna delegatska mesta — druge delegacije po kandidacijskih konferencah, v 
katere se združujejo — bodo delegirale delegate za dodeljena delegatska mesta 
izmed sebe glede na vprašanja, ki jih bo zbor obravnaval. 

Podoben je proces delegiranja delegatov v zbor združenega dela skupščine 
SR Slovenije. Tu seveda glede na neprimerno obsežnejša območja ni mogoče 
oblikovati kandidacijskih konferenc, ampak se bodo v skladu z že omenjenim 
zakonom oblikovali delegatski okoliši, ki bodo obsegali večje ali manjše število 
občin in ki bodo imeli za vsako omenjeno področje s tem zakonom določeno 
število delegatskih mest. Zbori združenega dela v delegatski okoliš združenih 
občin bodo izmed članov delegacij določenega področja določali skupine najmanj 
10 delegatov, ki bodo pošiljale na dodeljena delegatska mesta ustrezne delegate 
svojega področja glede na vprašanja, ki se bodo obravnavala v zboru združe- 
nega dela skupščine SR Slovenije. 

V zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine bo potekalo delegiranje dele- 
gatov podobno, kot je bilo opisano za zbor združenega dela občinske skupščine. 
Število delegatskih mest se bo dodeljevalo delegacijam krajevnih skupnosti pra- 
viloma sorazmerno številu delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti in 
v skladu s to dodelitvijo se bodo oblikovale s samoupravnimi sporazumi oziroma 
z odlokom občinske skupščine tudi konference delegacij, ki bodo delegirale dele- 
gate v zbor krajevnih skupnosti glede na vprašanja, ki se bodo v zboru obrav- 
navala. 

Precej enostavnejše je delegiranje delegatov v zbor občin skupščine SR Slo- 
venije, ker ima tu vsaka občinska skupščina in skupščina skupnosti občin kot 
posebna družbenopolitična skupnost po eno delegatsko mesto, za katero delegira 
enega delegata (75. člen) glede na vprašanja, ki se bodo v zboru občin obrav- 
navala. 

Doslej obravnavane zbore občinskih skupščin in skupščine SR Slovenije 
bi lahko karakterizirali kot zbore čiste delegacije, saj opisano delegiranje zago- 
tavlja ne samo najožjo povezanost delegatov teh zborov z delegacijami in delov- 
nimi ljudmi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ampak 
odpira tudi možnost, da je delegat na zasedanju zbora najbolj čvrsto povezan 
s problematiko, ki se obravnava v zboru. 

Za razliko od teh zborov pa je družbenopolitični zbor občinske skupščine in 
skupščine SR Slovenije zbor stalnih delegatov, ki se delegirajo z volitvami 
izmed delavcev in drugih delovnih ljudi in občanov, ki so organizirani v družbe- 
nopolitičnih organizacijah. Tu je treba opraviti kandidacijski postopek in določiti 
listo kandidatov v skladu s pravilnikom, ki se sprejme na podlagi dogovora med 
omejenimi družbenopolitičnimi organizacijami na republiški konferenci SZDL 
(59. in 78. člen). Lista kandidatov je tu za razliko od že omenjene liste kandidatov 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti zaprta lista, za katero 
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se glasuje kot za celoto s tem, da se obkroži besedi na glasovnicah: »glasujem za« 
ali »glasujem proti« (115. člen). Volivec, ki glasuje za listo, pa lahko kljub temu 
črta posamezne kandidate z liste, za katere ne želi glasovati. 

Na opisani način glasujejo za delegate družbenopolitičnega zbora občinske 
skupščine vsi delovni ljudje in občani na neposrednih volitvah po terenskih 
voliščih, kar je določeno v 103. do 131. členu predloga zakona. Organizacija gla- 
sovanja je tu enaka, kot smo videli pri glasovanju za izvolitev delegatov v te- 
meljne samoupravne organizacije in skupnosti. Lista kandidatov za delegate v 
družbenopolitičnem zboru občinske skupščine je sprejeta, če je zanjo glasovala 
večina vseh delovnih ljudi in občanov v občini, ki imajo volilno pravico, in če 
je na listi izvoljenih najmanj 2/3 vseh delegatov. Posamezen delegat pa je iz- 
voljen, če dobi večino glasov delovnih ljudi in občanov, ki so glasovali (prvi 
odstavek 64. člena). 

Tu je treba opozoriti, da 48. člen predloga zakona dopušča možnost glaso- 
vanja po pošti delovnim ljudem in občanom, ki služijo vojaški rok ali so na vo- 
jaških vajah, pa zato ne morejo glasovati pri splošnih volitvah delegacij krajev- 
nih skupnosti in delegatov družbenopolitičnih zborov občinskih skupščin v kraju 
svojega stalnega prebivališča. To glasovanje seveda ne zapira možnosti, da bi 
vsi ti kadrovci glasovali tudi na svojih voliščih, če se bodo v času volitev nahajali 
v kraju svojega začasnega prebivališča. Po pošti bodo lahko glasovali tudi že 
pred dnevom glasovanja na voliščih, vendar bo njihovo glasovanje veljavno, če 
bo prispela glasovnica vsaj tri dni po dnevu glasovanja k pristojni volilni ko- 
misiji (125. in 126. člen). Podrobnosti glasovanja predpiše z navodili republiška 
volilna komisija (drugi odstavek 48. člena), pri čemer bo morala paziti zlasti 
na to, da bo tudi z glasovanjem po pošti zagotovljena tajnost glasovanja. 

Delegate družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije pa volijo družbe- 
nopolitični zbori vseh občinskih skupščin in skupščin občin kot posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti (82. člen). Postopek volitev oziroma glasovanja v teh zbo- 
rih prevzema na splošno sedanjo ureditev glasovanja v volilnih telesih v občin- 
skih skupščinah in ga tu zato ne bomo podrobneje opisovali (82. do 102. člen). 
Lista kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru skupščine SR Slovenije 
je sprejeta, če je bila sprejeta v 2/3 občin v SR Sloveniji in če je bilo izvoljenih 
najmanj 2/3 kandidatov z liste (drugi odstavek 100. člena), v posamezni občini 
pa tedaj, če je zanjo glasovala večina delegatov družbenopolitičnega zbora ob- 
činske skupščine (prvi odstavek 96. člena). 

Zakon ureja tudi odpoklic delegatov družbenopolitičnega zbora, in sicer 
v skladu z načelom, da je tudi odpoklic delegata zgrajen na istih načelih, kot 
njegova izvolitev (67. in 102. člen). 

Določbe o stroških za volitve po 142. členu predloga zakona precej odstopajo 
od sedanje ureditve. Oblikovanje večine zborov vseh skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti iz delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti onemo- 
goča uveljavitev do sedaj veljavnega načela, da se plačajo stroški volitev v ob- 
činske skupščine iz občinskega proračuna in v skupščino SR Slovenije iz repu- 
bliškega proračuna. Zakon določa, da krijejo stroške volitev in odpoklica dele- 
gacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter stroške za obli- 
kovanje konferenc delegacij temeljne organizacije in skupnosti, pri katerih so 
ti stroški nastali. Stroški volitev delegatov v družbenopolitičnih zborih pa se 
krijejo iz sredstev družbenopolitičnih skupnosti, pri katerih so ti stroški nastali. 
Po tem načelu bodo torej občine krile iz svojih sredstev tudi stroške volitev dele- 
gatov za družbenopolitične zbore skupščine SR Slovenije. To ne more vzbujati 
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pomislekov, saj se ti stroški reducirajo samo na stroške volitev v družbenopoli- 
tičnem zboru občinskih skupščin. Ker se ti zbori navadno ne sklicujejo na zase- 
danja samo zaradi oprave omenjenih volitev, ampak tudi za opravljanje drugih 
zadev iz pristojnosti občinske skupščine, že doslej RVK povračila teh stroškov 
načeloma ni priznavala. 

Po določbah osmega dela predloga zakona o varstvu volilne pravice je 
treba opozoriti na to, da predlog zakona ni mogel več dati vse sodno varstvo 
volilne pravice v pristojnost vrhovnega sodišča SRS, saj bi to z uvedbo volilnih 
komisij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih pomenilo pre- 
obremenitev tega sodišča. Zato je vrhovno sodišče SRS pristojno po 147. členu 
le za pritožbe zoper odločbe republiške volilne komisije, o pritožbah zoper odloč- 
be drugih volilnih komisij pa odloča krajevno pristojno okrožno sodišče. Sicer 
pa določbe o varstvu volilne pravice, kakor tudi določbe o ponovnih in nado- 
mestnih volitvah (132. do 142. člen), ne odstopajo pomembno od sedanje ureditve 
in jih zato v tej obrazložitvi ne analiziramo. 

Sedaj veljavni zakon o volitvah (odbornikov občinskih skupščin — Uradni 
list SRS, št. 5/69; poslancev skupščine Socialistične republike Slovenije — Uradni 
list SRS, št. 5/69) ter zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev skupšči- 
ne Socialistične republike Slovenje (Uradni list SRS, št. 5/69) se s tem zakonom 
ne razveljavljajo, ker je njihova razveljavitev predvidena v ustavnem zakonu 
za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen odsot- 
nega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 44. zasedanju dne 22. fe- 
bruarja 1974 obravnavali predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju 
delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki ga je republiški skup- 
ščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V razpravi sta sodelovala delegata občin Lenart in Tolmin. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delega- 
tov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na 
zasedanju, ta mnenja, stališča in predloge republiškemu in enotnemu zboru 
delovnih skupnosti, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot 
pristojna zbora obravnavata in zavzemata o njih svoje stališče. 

V splošni razpravi so delegati občin podprli načela, na katerih temelji za- 
konski predlog. Ugotovili so, da so nekatere določbe nejasne oziroma težko 
razumljive. Sicer v zvezi z nekaterimi nerazumljivimi določbami niso dali kon- 
kretnih predlogov, predlagali pa so, da sekretariat za zakonodajo izvršnega 
sveta ali republiška volilna komisija dasta ustrezno tolmačenje, in sicer k 13., 15., 
19, 24, 25, 28, 29, 38, 55, 56, 63, 114, 121. in 143. členu. 

Večina na zasedanju prisotnih delegatov občin je z glasovanjem podprla 
naslednja predloga za spremembo zakonskega besedila (amandmaja): 

K 34. č 1 e n u : Drugi odstvek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidacijske konference se morajo sklicati po razpisu volitev, opraviti 

pa najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja.« 
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Sprememeba je sicer redakcijskega značaja, vendar je potrebna zaradi 
večje jasnosti zakonskega besedila, zlasti glede na vsebino prvega odstavka 
38. člena, ki zahteva, da se kandidatna lista pošlje volilni komisiji v temeljni 
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti najpozneje 15 dni pred dnevom 
glasovanja. 

K 35. č 1 e n u : Črta naj se 1. odstavek tega člena. 
Crtanje prvega odstavka tega člena se predlaga zaradi tega, ker bi s tajnim 

glasovanjem na kandidacijski konferenci in kasneje z delegiranjem delegatov 
v občinske skupščine pravzaprav opravili dvojno tajno glasovanje. Glasovanje 
v smislu prvega odstavka tega člena si namreč ni mogoče predstavljati drugače, 
kakor da je to izvedeno z glasovnicami, saj drugačnega načina tajnega glaso- 
vanja pri nas v praksi pravzaprav ne poznamo. 

Št.: 013-6/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni 
seji dne 21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o volitvah delegacij in delegi- 
ranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki ga je skupščini 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pripomb. 
Pri obravnavi po členih pa sta komisiji in odbor sprejeli naslednje amand- 

maje in razlago k 5. členu: 
Razlaga k 5. členu: Zastavljeno je bilo vprašanje, ali člane delegacij 

temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti volijo tudi učenci 
v gospodarstvu. Glede tega vprašanja sta komisiji in odbor menili, da je treba 
določbo prvega odstavka 5. člena, po kateri imajo volilno pravico za volitve čla- 
nov delegacij temeljnih organizacij združenega dela vsi delovni ljudje, ki delajo 
v teh organizacijah, razlagati razširjajoče, kar pomeni, da volijo člane delegacije 
tudi učenci v gospodarstvu, ki so z delovnimi organizacijami sklenili učno po- 
godbo ali na kakršenkoli drug način stopili v učno razmerje pri teh delovnih 
organizacijah. Glede na to je bilo izraženo stališče, da je potrebno v tem smislu 
dopolniti obrazložitev k temu zakonu in da ni potrebna dopolnitev prvega od- 
stavka tega člena. 

K 25. č 1 e n u : Na koncu tega člena naj se pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: »kot to določi občinska skupščina.« 

Dve ali več delovne skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti lahko po tem členu oblikujeta 
skupno delegacijo. Po mnenju komisij in odbora mora biti oblikovanje take 
skupne delegacije določeno oziroma predvideno na način, ki ga določi občinska 
skupščina. 

K 26. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka naj se besedilo za vejico 
črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »ki ga določi ta zakon, kolikor to ni 
določeno z zveznim zakonom.« 

Ker bo hkrati s tem zakonom sprejet tudi zvezni zakon, ki bo določal 
način in postopek za oblikovanje in volitve delegacij aktivnih vojaških oseb in 
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civilnih oseb v službi v oboroženih silah, je potrebno v tem zakonu določiti, da 
ta zakon velja oziroma se uporablja le, če ni način volitev oziroma oblikovanje 
delegacij urejeno z zveznim zakonom. 

K 29. č 1 e n u : V drugi vrsti naj se beseda »obstoji« nadomesti z bese- 
dama »ima kdo«. 

Amandma je potreben zaradi uskladitve z ustavo. 
K 32. členu : V tretji vrsti drugega odstavka naj se beseda »sestavi« 

nadomesti z besedo »strukturi«. 
Amandma je redakcijskega značaja. 
K 45. č 1 e n u : V drugi in tretji vrsti naj se črtajo besede »na vodilnih 

delovnih mestih«. 
Amandma je potreben zaradi uskladitve s predlogom ustave. 
K 54. čl en u : V prvi vrsti drugega odstavka naj se za besedo »statutom« 

dodata besedi »ali odlokom«. 
Ker se lahko razmerje med gospodarskim, prosvetno-kulturnim, socialno- 

zdravstvenim in drugimi področji združenega dela glede na število delovnih 
ljudi, ki delajo na teh področjih, med eno mandatno dobo menja, je treba 
predvideti, da lahko občinska skupščina tudi z odlokom določi število delegatskih 
mest za posamezna zgoraj navedena področja. Statut je namreč trajen akt in 
ga zaradi tega, ker bi se menjala razmerja med posameznimi področji dela glede 
na število delovnih ljudi, ne bi kazalo ob vsakih volitvah menjati, če se občina 
odloči, da z odlokom določa število delegatskih mest za posamezna področja dela. 

V četrti vrsti četrtega odstavka naj se beseda »obstoji« nadomesti z bese- 
dama »ima kdo«, nadaljnji besedi pa naj se postavita v ustrezen sklon. 

Amandma je potreben zaradi uskladitve s predlogom ustave. 
Pred 68. členom: Pred tem členom naj se vstavi naslov: »IV. Skup- 

nosti občin kot posebne družbenopolitične skupnosti«. 
K 68. č 1 e n u : Ta člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Skupščine skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

se v skladu s statutom skupnosti oblikujejo prek obinskih skupščin. Pri tem se 
primerno uporabljajo določbe tega zakona o oblikovanju Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko o izvolitvi delegatov 
v družbenopolitični zbor skupščine skupnosti občin kot posebne družbenopoli- 
tične skupnosti izjavljajo delovni ljudje in občani na podlagi liste kandidatov 
neposredno s splošnim in tajnim glasovanjem, če tako določi statut skupnosti, 
pri čemer se primerno uporabljajo določbe tega zakona o oblikovanju družbeno- 
političnega zbora občinskih skupščin.« 

Po dosedanji določbi naj bi se skupščine skupnosti občin kot posebne 
družbenopolitične skupnosti oblikovale prek občinskih skupščin. Po predlagani 
spremembi pa naj bi se zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti obli- 
kovala prek občinskih skupščin, medtem ko bi se družbenopolitični zbor lahko 
oblikoval na podlagi liste kandidatov neposredno s splošnim in tajnim glasova- 
njem, torej z neposrednim izjavljanjem delovnih ljudi in občanov, ki so lahko 
člani tega zbora. 

K 71.členu: V predzadnji vrsti prvega odstavka naj se beseda »obstoji« 
in beseda »lastnine« nadomestita z besedami »ima kdo lastninsko«. 
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Amandma je potreben zaradi uskladitve s predlogom ustave SR Slovenije. 
K devetemu delu — pred 151. členom: Naslov devetega dela 

naj se spremeni tako, da se glasi: »Končne določbe«. 
Pred sedanjim 151. členom naj se vstavi nov 151. člen, ki se glasi: 
»(1) Če se po izvedenih splošnih volitvah delegacij ustanovi nova temeljna 

samoupravna organizacija ali skupnost, v kateri se po tem zakonu voli dele- 
gacija, se opravijo volitve delegacije skupaj z volitvami delavskega sveta ozi- 
roma drugega ustreznega organa upravljanja te temeljne samoupravne organi- 
zacije oziroma skupnosti. 

(2) Delegacija na novo ustanovljene temeljne samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti se vključi v upravljanje funkcij skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti na način, ki ga določi občinska skupščina.« 

Dodani novi člen je potreben zato, ker zakon ne ureja primera, da se lahko 
po izvedenih splošnih volitvah delegacij ustanovi nova temeljna samoupravna 
organizacija ali skupnost. S tem novim členom je omogočena vključitev na 
novo ustanovljene temeljne samoupravne organizacije ali skupnosti v uprav- 
ljanje funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Sedanji 151. in 152. člen postaneta 152. in 153. člen tega zakona. 

Št.: 013-6/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
28. februarja 1974 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o volitvah in 
delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki jih je dal 
zbor delegatov občin. 

Komisija je ponovno obravnavala predloženi zakon in sprejela naslednji 
amandma: 

h končnim določbam: Za 151. členom naj se doda nov 152. člen, 
ki se glasi: 

»Delo kandidacijskih konferenc, ki je bilo opravljeno za splošne volitve v 
letu 1974, še preden je začel veljati ta zakon, je veljavno, če je bilo opravljeno 
v skladu s tem zakonom.« 

Ker so kandidacijske konference že v polnem teku oziroma je v nekaterih 
temeljnih samoupravnih skupnostih izbor kandidatov že končan, je potrebno v 
ta zakon vnesti tudi določbo, s katero se vse dosedanje delo v zvezi z volitvami 
šteje za veljavno, če je bilo opravljeno v skladu s tem zakonom. 

Komisija je obravnavala tudi amandmaja zasedanja delegatov občin k 
34. in 35. členu in ni imela pripomb. 

Št.: 013-6/74 
Ljubljana, 28. 2. 1974 
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PREDLOG ZAKONA 

o določitvi okolišev in števila delegatskih mest 
po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela 

skupščine Socialistične republike Slovenije 

1. člen 

V zboru združenega dela skupščine SR Slovenije je 150 delegatskih mest. 
Zbor združenega dela ene ali več občinskih skupščin delegira v zbor zdru- 

ženega dela skupščine SR Slovenije za delegate naslednje število delegatskih 
mest: 

1. izmed članov delegacij, ki jih volijo delovni ljudje v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in v delovnih skupnostih, ki opravljajo zadeve skupnega 
pomena za več temeljnih organizacij združenega dela, in delovni ljudje, ki trajno 
delajo v delu temeljne organizacije združenega dela, ki ni na območju občine, 
na katerem je sedež te organizacije: 

— z gospodarskega področja — za 90 delegatskih mest; 
— s prosvetno-kulturnega področja ■— za 18 delegatskih mest; 
— s socialno-zdravstvenega področja — za 13 delegatskih mest; 
2. izmed članov delegacij, ki jih izvolijo delovni ljudje, ki delajo v kmetij- 

skih, obrtni in podobnih dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo 
lastninsko pravico, skupaj z delavci, s katerimi združujejo svoje delo in delovna 
sredstva: 

— v kmetijski dejavnosti — za 18 delegatskih mest; 
— v obrtni in podobnih dejavnostih — za 5 delegatskih mest; 
3. izmed članov delegacij, ki jih izvolijo delovni ljudje v delovnih skupno- 

stih državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter v drugih 
delovnih skupnostih, ki niso organizirane kot organizacije združenega dela — 
za 5 delegatskih mest; 

4. izmed članov delegacij, ki jih izvolijo aktivne vojaške osebe in civilne 
osebe v službi v oboroženih silah SFRJ — za 1 delegatsko mesto. 

2. člen 

Za delegiranje delegatov v zbor združenega dela z gospodarskega področja 
se ozemlje SR Slovenije razdeli na 33 okolišev z naslednjim številom delegatskih 
mest: 

1. okoliš občin Celje in Laško ima 5 delegatskih mest; 
2. okoliš občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju in Slovenske Konjice 

ima 2 delegatski mesti; 
3. okoliš občine Žalec ima 1 delegatsko mesto; 
4. okoliš občin Velenje in Mozirje ima 3 delegatska mesta; 
5. okoliš občin Nova Gorica in Ajdovščina ima 4 delegatska mesta; 
6. okoliš občin Idrija in Tolmin ima 2 delegatski mesti; 
7. okoliš občine Kranj ima 4 delegatska mesta; 
8. okoliš občine Jesenice ima 2 delegatski mesti; 
9. okoliš občine Radovljica ima 2 delegatski mesti; 

10. okoliš občine Tržič ima 1 delegatsko mesto; 
11. okoliš občine Škof j a Loka ima 2 delegatski mesti; 
12. okoliš občin Maribor in Lenart ima 11 delegatskih mest; 
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13. okoliš občin Ptuj, Slovenska Bistrica in Ormož ima 3 delegatska mesta; 
14. okoliš občin Murska Sobota in Lendava ima 2 delegatski mesti; 
15. okoliš občin Gornja Radgona in Ljutomer ima 1 delegatsko mesto; 
16. okoliš občin Novo mesto in Trebnje ima 3 delegatska mesta; 
17. okoliš občin Metlika in Črnomelj ima 1 delegatsko mesto; 
18. okoliš občin Krško, Brežice in Sevnica ima 2 delegatski mesti; 
19. okoliš občin Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana ima 3 delegatska mesta; 
20. okoliš občine Ravne na Koroškem ima 2 delegatski mesti; 
21. okoliš občin Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi ima 1 dele- 

gatsko mesto; 
22. okoliš občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ima 3 delegatska 

mesta; 
23. okoliš občin Koper, Izola in Piran ima 4 delegatska mesta; 
24. okoliš občine Kamnik ima 1 delegatsko mesto; 
25. okoliš občine Domžale ima 1 delegatsko mesto; 
26. okoliš občine Litija in Grosuplje ima 1 delegatsko mesto; 
27. okoliš občin Kočevje in Ribnica ima 1 delegatsko mesto; 
28. okoliš občin Vrhnika, Logatec in Cerknica ima 2 delegatski mesti; 
29. okoliš občine Ljubljana-Bežigrad ima 3 delegatska mesta; 
30. okoliš občine Ljubljana-Center ima 7 delegatskih mest; 
31. okoliš občine Ljubljana-Moste-Polje ima 3 delegatska mesta; 
32. okoliš občine Ljubljana-Šiška ima 5 delegatskih mest; 
33. okoliš občine Ljubljana-Vič-Rudnik ima 2 delegatski mesti. 

3. člen 

Za delegiranje delegatov v zbor združenega dela s prosvetno-kulturnega 
področja se ozemlje SR Slovenije razdeli na 7 okolišev z naslednjim številom 
delegatskih mest: 

1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Vrh- 
nika, Logatec, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Šiška in Ljubljana-Vič-Rudnik ima 8 delegatskih mest; 

2. okoliš občin Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič in Škofja Loka ima 1 dele- 
gatsko mesto; 

3. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima 2 delegatski mesti; 

4. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Ravne 
na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi ima 3 delegatska 
mesta; 

5. okoliš občin Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava ima 
1 delegatsko mesto; 

6. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske 
Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ima 2 de- 
legatski mesti; 

7. okoliš občin Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj, Krško, Brežice 
in Sevnica ima 1 delegatsko mesto. 

4. člen 

Za delegiranje delegatov v zbor združenega dela s socialno-zdravstvenega 
področja se ozemlje SR Slovenije razdeli na 7 okolišev z naslednjim številom 
delegatskih mest: 
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1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Vrh- 
nika, Logatec, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik ima 4 delegatska mesta; 

2. okoliš občin Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič in Škofja Loka ima 1 dele- 
gatsko mesto; 

3. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima 2 delegatski mesti; 

4. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Ravne na 
Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi ima 2 delegatski 
mesti; 

5. okoliš občin Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava ima 
1 delegatsko mesto; 

6. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske 
Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ima 
2 delegatski mesti; 

7. okoliš občin Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj, Krško, Brežice in 
Sevnica ima 1 delegatsko mesto. 

5. člen 

Za delegiranje delegatov v zboru združenega dela s področja kmetijske de- 
javnosti iz prve alinee 2. točke 1. člena tega zakona se ozemlje SR Slovenije 
razdeli na 6 okolišev z naslednjim številom delegatskih mest: 

1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Vrh- 
nika, Logatec, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič in 
Skofja Loka ima 2 delegatski mesti; 

2. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima 2 delegatski mesti; 

3. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Ravne 
na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi ima 4 delegatska 
mesta; 

4. okoliš občin Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava ima 
4 delegatska mesta; 

5. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske 
Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ima 3 
delegatska mesta; 

6. okoliš občin Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj, Krško, Brežice in 
Sevnica ima 3 delegatska mesta. 

6. člen 

Za delegiranje delegatov v zbor združenega dela s področja obrtnih in dru- 
gih dejavnosti iz druge alinee 2. točke 1. člena tega zakona se ozemlje SR Slo- 
venije razdeli na 4 okoliše z naslednjim številom delegatskih mest; 

1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Vrh- 
nika, Logatec, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič, 
Skofja Loka, Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj ima 2 delegatski mesti; 

2. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima 1 delegatsko mesto; 
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3. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske 
Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Krško, 
Brežice in Sevnica ima 1 delegatsko mesto; 

4. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Murska 
Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona, Ravne na Koroškem, Slovenj 
Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi ima 1 delegatsko mesto. 

7. člen 

Za delegiranje delegatov v zbor združenega dela s področij delovnih skup- 
nosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev iz 3. točke 
1. člena tega zakona se ozemlje SR Slovenije razdeli na 4 okoliše z naslednjim 
številom delegatskih mest: 

1. okoliš občin Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Vrh- 
nika, Logatec, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana^Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič, 
Skofja Loka, Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj ima 2 delegatski mesti; 

2. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Cerknica, Koper, Izola, Piran in Sežana ima 1 delegatsko mesto; 

3. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Sloven- 
ske Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Krško, 
Brežice in Sevnica ima 1 delegatsko mesto; 

4. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Murska 
Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona, Ravne na Koroškem, Slovenj Gra- 
dec, Dravograd, Radlje ob Dravi ima 1 delegatsko mesto. 

8. člen 

Za delegiranje delegata v zbor združenega dela s področja oboroženih sil 
iz 4. točke 1. člena tega zakona je ozemlje SR Slovenije enoten okoliš, ki ima 
1 delegatsko mesto. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

predloga zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest 
po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela 

skupščine Socialistične republike Slovenije 

Po tretjem odstavku 74. člena zakona o volitvah delegacij in delegiranju 
delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki je poslan skupščini 
SR Slovenije hkrati s tem zakonom, se določi s posebnim zakonom oblikovanje 
delegatskih okolišev in število delegatskih mest, ki pripadajo posameznemu 
okolišu. Predlog zakona pomeni izvršitev te določbe cit. zakona o volitvah 
delegacij. 

Predlog zakona določa konkretno področno in teritorialno strukturo zbora 
združenega dela skupščine SR Slovenije. V skladu z načeli iz 74. člena cit. za- 
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kona o volitvah delegacij zakon v 1. členu razporeja 150 delegatskih mest zbora 
združenega dela na posamezna področja zbora združenega dela, v nadaljnjih čle- 
nih pa se delegatska mesta vsakega področja delijo na okoliše, ki jih sestavljajo 
ena ali več občin. 

Vsaka posamezna razdelitev po teh določbah predloga zakona je računsko 
podrobno obrazložena v prilogi k obrazložitvi tega zakona. 

PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen od- 
sotnega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 44. zasedanju dne 22. fe- 
bruarja 1974 obravnavali predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegat- 
skih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo 
izvršni svet. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Šentjur pri Celju, Brežice, Slovenj 
Gradec, Cerknica, Celje in Tolmin. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvo- 
ljena na zasedanju, te predloge republiškemu in enotnemu zboru delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega 
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in o njih zavzameta svoje stališče. 

V načelni razpravi delegati občin k obravnavanemu zakonskemu predlogu 
niso imeli pripomb. 

Večina na zasedanju prisotnih delegatov je z glasovanjem podprla naslednje 
predloge za spremembo zakonskega besedila (amandmaje) : 

K 2. členu : Prva točka naj se razdeli v dva okoliša, in sicer: 
»1. okoliš občine Celje ima štiri delegatska mesta; 
2. okoliš občine Laško ima eno delegatsko mesto;«. 
Naslednje točke se ustrezno prenumerirajo. 
K okolišu pod točko 19 naj se doda občina Cerknica z enim delegatskim 

mestom, tako da se ta točka glasi: 
»20. okoliš občin Postojna, Ilirska Bistrica, Sežana in Cerknica ima 4 dele- 

gatska mesta;«. 
Okoliša pod točko 20 in 21 naj se združita v en okoliš, tako da se ta točka 

glasi: 
»21. okoliš občin Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje 

ob Dravi ima tri delegatska mesta;«. 
Točka 28 se zaradi tega, ker je bila občina Cerknica z enim delegatskim 

mestom prenesena v 20. okoliš, spremeni tako, da se glasi: 
»28. okoliš občin Vrhnika in Logatec ima eno delegatsko mesto;«. 
Razdružitev dosedanjega prvega okoliša občin Celje in Laško se predlaga 

zaradi tega, ker ni nobene potrebe po združevanju teh dveh občin v en sam 
okoliš s petimi delegatskimi mesti, saj bi si morali prizadevati, da bi vsaka ob- 
čina imela v zboru združenega dela s področja gospodarstva vsaj eno delegatsko 
'mesto. Zato naj bo občina Celje samostojen okoliš s štirimi delegatskimi mesti, 
občina Laško pa prav tako samostojen okoliš z enim delegatskim mestom. 
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V javni razpravi se je med štirimi koroškimi občinami izoblikovalo mnenje, 
da naj tvorijo vse štiri en okoliš. Zato so delegati sprejeli predlog, da se okoliša 
20 in 21 združita v en sam okoliš, ki bi zajemal občine Ravne na Koroškem, 
Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi, s tremi delegatskimi mesti. Pri 
tem okolišu gre tudi za gospodarsko močno povezane občine, ki narekujejo 
oblikovanje enega volilnega okoliša. 

Ker se občine Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica precej gospodarsko po- 
vezujejo v kraško,notranjski regiji, se kaže potreba, da se občina Cerknica z 
enim delegatskim mestom prenese v okoliš občin Postojne, Ilirske Bistrice in 
Sežane. V omenjeni regiji je ustanovljen tudi skupni medobčinski svet in zato 
bodo delegati notranjsko-kraških občin v zboru združenega dela skupščine SR 
Slovenije zastopali skupna in avtentična stališča notranjsko-kraških občin. Tak 
predlog podpirajo tudi občinske konference SZDL in ZKS omenjenih občin. 

K 4. členu: Iz 7. okoliša se občini Brežice in Sevnica izločita in prene- 
seta v 6. okoliš brez delegatskega mesta, tako da se 6. in 7. okoliš glasita: 

»6. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Sloven- 
ske Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Brežice, Sevnica, Zagorje ob Savi, Trbov- 
lje in Hrastnik ima dve delegatski mesti; 

7. okoliš občin Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj in Krško ima eno 
delegatsko mesto;«. 

Sprememba se predlaga zato, ker sta se občini Brežice in Sevnica že do 
sedaj na socialno-zdravstvenem področju tesno povezovali s celjsko regijo. 

K 5. členu : Tretji okoliš naj se razdeli v dva okoliša, in sicer: 
»3. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj in Ormož ima tri 

delegatska mesta; 
4. okoliš občin Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje 

ob Dravi ima eno delegatsko mesto;«. 
Okoliši 4, 5 in 6 postanejo okoliši 5, 6 in 7. 
Ker imajo štiri koroške občine vse pogoje za samostojen volilni okoliš z 

enim delegatskim mestom, se predlaga razdružitev tretjega okoliša tako, kakor 
je razvidno iz predloga za spremembo 5. člena. 

Št.: 013-7/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni seji 
dne 21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o določitvi okolišev in števila dele- 
gatskih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pripomb. 
Pri razpravi po členih pa sta komisiji in odbor sprejeli naslednje amand- 

maje: 
K 2. členu: 1. točka naj se razdeli v dva okoliša, in sicer : 
1. okoliš občine Celje ima 4 delegatska mesta, 
2. okoliš občine Laško ima 1 delegatsko mesto. 
Točke od 2 do 19 postanejo točke 3 do 20. 
76 
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Sedanja točka 19 oziroma nova točka 20 naj se spremeni tako, da se k temu 
okolišu, in sicer občin Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana, priključi še občina 
Cerknica, ki prinaša iz 28. točke 1 delegatsko mesto, tako da se nova 20. točka 
glasi: 

20. okoliš občin Postojna, Ilirska Bistrica, Sežana in Cerknica ima 4 dele- 
gatska mesta. 

Točki 20 in 21 naj se združita in postaneta točka 21, ki se glasi: 
21. okoliš občin Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje 

ob Dravi ima 3 delegatska mesta. 
Točka 28 naj se spremeni tako, da se glasi: 
28. okoliš občin Vrhnika in Logatec ima 1 delegatsko mesto. 
1 delegatsko mesto je bilo preneseno s Cerknico pod točko 19 oziroma novo 

točko 20 k občinam Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana. 
K 4. č 1 e n u : Iz točke 7 naj se v točko 6 preneseta občini Brežice in Sev- 

nica, toda brez delegatskega mesta. Točka 6 se torej glasi: 
6. okoliš občin Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, 

Brežice, Slovenske Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje, Zagorje ob Savi, Trbovlje 
in Hrastnik ima 2 delegatski mesti. 

V 7. točki se občini Brežice in Sevnica črtata. 
K 5. č 1 e n u : Točka 3 naj se razdeli v dva okoliša, in sicer: 
3. okoliš občin Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ptuj in Ormož ima 3 

delegatska mesta. 
4. okoliš občin Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje 

ob Dravi ima 1 delegatsko mesto. 
Točke 4, 5 in 6 postanejo točke 5, 6 in 7. 
Spremembe okolišev po mnenju članov odbora in obeh komisij ustrezajo 

regionalni strukturi Slovenije in interesom delavcev in drugih delovnih ljudi na 
območju Slovenije. 

Vsebinsko enake amandmaje so sprejeli tudi delegati občin na zasedanju 
zbora delegatov občin v skupščini SR Slovenije dne 22. februarja 1974. 

Št.: 013-7/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. fe- 
bruarja 1974 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o določitvi okolišev 
in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela 
skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložila skupščina občine Šentjur pri Celju. 

Komisija je obravnavala amandma skupščine občine Šentjur pri Celju k 
2. členu in menila, da amandma ni sprejemljiv, ker je v nasprotju z ustavo 
kakor tudi s stališčem, da imajo delavci in drugi delovni ljudje v zboru zdru- 
ženega dela skupščine SR Slovenije za gospodarsko področje ustrezno zastopa- 
nost glede na število delavcev in drugih delovnih ljudi v gospodarskih dejavno- 
stih v Socialistični republiki Sloveniji. 

Št.: 013-7/74 
Ljubljana, 28. 2. 1974 
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PREDLOG ZAKONA 

o določitvi zaokroženega urbanega območja 
občin Izola, Koper in Piran 

1. člen 

Za zaokroženo urbano območje se določi območje občin Izola, Koper in 
Piran. 

Na tem območju se občine Izola, Koper in Piran združijo v regionalno skup- 
nost kot posebno družbenopolitično skupnost. 

2. člen 

Organizacijo skupnosti, pravice in dolžnosti, način financiranja splošnih in 
skupnih potreb in pristojnosti skupščine skupnosti in njenih organov določa 
statut skupnosti. 

Statut skupnosti sprejme do 15. marca 1974 skupščina skupnosti v soglasju 
z občinskimi skupščinami po postopku, ki je določen za sprejemanje statuta 
občine. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog ustave SR Slovenije v 193. členu določa, da se lahko občine na 
zaokroženem urbanem območju, ki ga določi zakon, združijo v regionalne skup- 
nosti kot posebne družbenopolitične skupnosti. V teh skupnostih delovni ljudje 
in občani uresničujejo določene skupne interese ter izvršujejo pravice in dolž- 
nosti, ki jih tem skupnostim poverijo občine. 

Tendenca medsebojnega povezovanja je bila na obalnem območju prisotna 
v celotnem dosedanjem obdobju, kajti smotrno in učinkovito reševanje skupnih 
problemov sili temeljne družbenopolitične skupnosti k čim tesnejšemu medseboj- 
nemu sodelovanju v okviru karakterističnih regionalnih interesov. Skupni in 
karakteristični interesi, ki oblikujejo regijo, so osnovna značilnost slovenskega 
obalnega območja, ki ga tvorijo občine Izola, Koper in Piran. 

Obalno območje ima namreč dvojno gostoto prebivalstva v primerjavi s 
povprečjem v Sloveniji, samo v priobalnem pasu pa je gostota okoli 1000 prebi- 
valcev na km2, kar kaže na tendenco neprekinjene poselitve oziroma naselje- 
vanja. To se z razvojem še stopnjuje in pretvarja v enotno urbano aglomeracijo 
v celotnem priobalnem pasu, kar narekuje tudi enotno obravnavanje celotnega 
terciarnega sektorja gospodarstva do vseh komunalnih vprašanj in stanovanj- 
skega gospodarstva. Takšna politika se v praksi tudi izvaja, kot na primer v 
enotnem turističnem programu, trgovski mreži, vodovodu, kanalizaciji, čistoči 
morja ipd. 

Naravni pogoji zaradi mediteranske klime so na tem območju specifični, 
pa vendar enotni za celo obalno območje. Zaradi tega je potrebno vprašanja v 
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zvezi z izkoriščanjem prirodnih pogojev in drugih komparativnih prednosti 
enotno reševati. 

Obalno območje je sorazmerno majhno in edino pomorsko izhodišče Slo- 
venije ter glavno stičišče kopnih in pomorskih prometnih tokov za velik del 
srednjeevropskih in podonavskih držav, ki obenem predstavljajo najbolj indu- 
strializirano zaledje z razvito mrežo železniških in cestnih komunikacij. Ta pro- 
stor je torej izredno občutljiv ter zahteva zelo smotrno in enovito obravnavo. 

Spoznanje, da obalne družbenopolitične skupnosti lahko učinkovito in smo- 
trno rešujejo svoje skupne probleme le z medsebojnim tesnim sodelovanjem v 
dobro regije kot celote, se je na slovenski obali oblikovalo že pred več kot dese- 
timi leti. Tako je bila v času, ko so še bili okraji, v letu 1962 ustanovljena stalna 
konferenca občin Koper, Izola in Piran kot institucija, ki naj bi usklajevala 
koristi posameznih občin s koristmi obalnega območja kot celote. Stalna konfe- 
renca je bila v bistvu sicer le posvetovalni organ, ki tudi ni povsem zaživel, 
vendar je predstavljal na obalnem območju zametek tesnejšega sodelovanja na 
samoupravni osnovi. 

Po ukinitvi okrajev se je še v akutnejši obliki pokazala potreba po še 
tesnejšem sodelovanju pri urejanju skupnih zadev. Zato je bil leta 1965 usta- 
novljen medobčinski svet občine Koper, Izola in Piran, sestavljen po paritetnem 
zastopstvu odbornikov iz vsake občinske skupščine, z nalogo, da razvija vse 
možne oblike medsebojnega sodelovanja in pospešuje ustvaritev boljših po- 
gojev za hitrejši in skladnejši gospodarski, komunalni, kulturni ter socialni 
razvoj na slovenski obali. 

Čeprav je bil medobčinski svet iz leta 1965 še vedno v glavnem posve- 
tovalni in koordinacijski organ, je opravljal vrsto pomembnih zadev za obalo 
in to predvsem pri formiranju služb in institucij regionalnega značaja. Tedaj 
je bil s koprdinacijo medobčinskega sveta določen tudi način izdelave urba- 
nističnega programa slovenske obale, kar je predstavljalo prvi akt, s katerim 
so skupščine obalnih občin sprejele pravno osnovo za reševanje zadev s pod- 
ročja urbanizma in načrtovanja razvoja obalne regije kot celote. 

Da bi se dosegla nova kvaliteta pri urejanju interesov obalne regije, je 
na pobudo delovnih ljudi in občanov ter gospodarskih in družbenopolitičnih 
dejavnikov obalnega območja skupščina SR Slovenije v letu 1968 sprejela 
amandma XIX k ustavi SR Slovenije, ki je omogočil, da za urejanje zadev, ki 
so skupnega pomena, lahko dvoje ali več občin sporazumno ustanovi skupen 
organ samoupravljanja; člani organa samoupravljanja so delegati skupščin 
občin ustanoviteljic; občine ustanoviteljice z medsebojnim dogovorom in sta- 
tutom določijo zadeve, ki so skupnega pomena; skupni organ samoupravljanja 
pa sprejme svoj statut v soglasju s skupščinami občin, ki so ga ustanovile. 

Čeprav tudi s tako ustavno določbo ni bil v celoti dosežen zaželeni smoter, 
je bil vendar storjen korak naprej pri formalno-pravni konsolidaciji obalne 
regije. Tako so skupščine obalnih občin na podlagi XIX. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije z dogovorom že konec leta 1969 ustanovite obalni svet kot skupni 
organ samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran s točno določenimi na- 
logami, pravicami in dolžnostmi. Statut obalnega sveta pa je bil sprejet v so- 
glasju s skupščinami občin ustanoviteljic v začetku leta 1972. Dosedanje oblike 
medobčinskega sodelovanja obalnih občin so dokazale, da gre za posebno po- 
trebo po urejanju skupnih vprašanj in da je pri tem zaradi specifičnosti in 
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intenzitete sodelovanja, skladno z zahtevami družbene baze (občanov, delovnih 
ljudi, gospodarstva, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij) potrebno to sodelovanje v okviru ustavnih do^- 
polnil postaviti v najustreznejši obliki. 

Obalno območje se namreč vedno bolj uveljavlja kot realni enotni regio- 
nalni subjekt z mnogimi današnjimi in zlasti poudarjenimi bodočimi skupnimi 
interesi, potrebami in nalogami, ki narekujejo konkretno ravnanje in pristop 
k čim boljšemu izkoriščanju komparativnih prednosti. Integralni proces samo- 
upravnega povezovanja obalnega prostora intenzivno poteka ne le na področju 
gospodarskih dejavnosti, ker je gospodarstvo že preraslo občinske meje, marveč 
in predvsem tudi v vseh dejavnostih negospodarskega značaja, še posebej na 
področju interesnih skupnosti. Vse to pa so razlogi, da se na tem območju 
ustanovi posebna regionalna skupnost kot posebna družbenopolitična skupnost. 

V zadnjih letih so delovni ljudje in občani obalnega območja že večkrat 
javno izrazili potrebo in zahtevo po enotnem oblikovanju obalnega prostora 
zaradi skupnega reševanja vseh tistih zadev, ki so pogoj, da se doseže hiter, 
usklađen in celovit razvoj obalnega območja, kar bi hitreje omogočilo tudi nje- 
govo organsko vključevanje v slovenski prostor. Izražajoč omenjene interese 
je obalna konferenca SZDL Koper na seji 24. 1. 1974 dala pobudo za sprejem 
zadevnega zakona. 

Sprejem zakona je nujen, da bi se v predvidenih rokih lahko sprejel statut 
skupnosti občin ter konstituirala skupnost s svojimi organi. Zato predlagamo, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni seji 
21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega 
območja občin Izola, Koper in Piran, ki ga je skupščini predložil v obravnavo 
izvršni svet. 

V načelni razpravi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pripomb. 
Pri podrobni razpravi k predlogu zakona pa sta komisiji in odbor sprejeli 

naslednji amandma : 
k 2. č 1 e n u : 
V prvi vrsti drugega odstavka naj se besede »do 15. marca 1974« črtajo. 
Komisiji in odbor so menili, da do tega roka statuta skupnosti ni mogoče 

sprejeti, v interesu omenjenih občin pa je, da statut čimprej sprejmejo zaradi 
realizacije tega zakona. 

Št.: 0215-4/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 
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PREDLOG ZAKONA 

o evidenci volilne pravice 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se urejata stalna evidenca volilne pravice delovnih ljudi 
in občanov v registru stalnega prebivalstva in evidenca volilne pravice z vo- 
lilnimi imeniki, ki se sestavljajo za vsake volitve. 

- 2. člen 

Stalna evidenca volilne pravice delovnih ljudi in občanov se vodi v re- 
gistru stalnega prebivalstva, ki ga določa zakon o evidenci nastanitve občanov 
in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 4-27/74) oziroma v centralnem 
registru stalnega prebivalstva, ki ga določa zakon o uvedbi centralnega registra 
stalnega prebivalstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 46-264/70) in v do- 
polnilnih evidencah. 

3. člen 

Volilna pravica delovnih ljudi in občanov za volitve članov delegacij kra- 
jevnih skupnosti in za posamezno glasovanje o izvolitvi članov družbenopo- 
litičnega zbora občinske skupščine se evidentira z volilnim imenikom, ki se 
sestavi za vsake volitve oziroma za vsako glasovanje na podlagi stalne evidence 
volilne pravice (splošni volilni imenik). 

Volilna pravica delovnih ljudi za volitve članov delegacij temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti in za volitve v organe upravljanja 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, se evidentira z volilnim imenikom delovnih ljudi, ki se 
sestavi za vsake volitve in za vsako temeljno organizacijo združenega dela ozi- 
roma za vsako delovno skupnost, kjer so volitve. 

Volilna pravica za volitve članov delegacij delovnih ljudi, ki delajo v kme- 
tijski, obrtni in v podobnih dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih ima 
kdo lastninsko pravico, in delavcev, s katerimi združujejo svoje delo in delovna 
sredstva, se evidentira s posebnim volilnim imenikom delovnih ljudi. 

Volilna pravica študentov in učencev srednjih šol za volitve članov delegacij 
v organizacijah združenega dela na področju vzgoje in izobraževanja se evi- 
dentira z volilnim imenikom študentov oziroma učencev. 

4. člen 

Splošni volilni imeniki, volilni imeniki delovnih ljudi, ter volilni imeniki 
študentov oziroma učencev se sestavljajo posebej za vsake volitve in veljajo 
samo za volitve, za katere so sestavljeni. 

5. člen 

Delovni ljudje in občani lahko uveljavljajo volilno pravico samo, če so 
vpisani v volilni imenik. 
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6. 
Volilni imeniki so javne listine. 

7. člen 

Vsa dejanja in akti državnih organov ter vse vloge in dokazila v zvezi z 
vpisom v stalno evidenco volilne pravice delovnih ljudi in občanov in v zvezi 
z vpisom v volilne imenike so oproščeni takse. 

II. STALNA EVIDENCA VOLILNE PRAVICE DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV 

8. člen 

Volilna pravica delovnega človeka oziroma občana se vpiše po uradni dolž- 
nosti v register stalnega prebivalstva, v katerem je delovni človek oziroma 
občan vpisan po svojem stalnem prebivališču. 

9. člen 

Delovni človek oziroma občan, ki spremeni stalno prebivališče, ima volilno 
pravico v kraju svojega novega stalnega prebivališča z dnem, ko je njegova 
volilna pravica vpisana v register stalnega prebivalstva, ki se vodi za kraj 
njegovega novega stalnega prebivališča. 

10. člen 

Upravni organ, ki vodi register stalnega prebivalstva (v nadaljnjem bese- 
dilu: pristojni organ), vodi poleg stalne evidence volilne pravice še naslednji 
dopolnilni evidenci volilne pravice: 

1. evidenco oseb, stalno odseljenih iz Jugoslavije, 
2. evidenco oseb, ki so izgubili volilno pravico. 

11. člen 

Pristojni organ vpiše po uradni dolžnosti v evidenco oseb stalno odseljenih 
iz Jugoslavije delovnega človeka oziroma občana, ki ga je izbrisal iz registra 
stalnega prebivalstva, ker se je izselil iz kraja svojega stalnega prebivališča 
in si pridobil novo stalno prebivališče v tujini. 

Delovni človek oziroma občan se izbriše po uradni dolžnosti iz evidence 
oseb, stalno odseljenih iz Jugoslavije, če se zopet stalno naseli v Jugoslaviji in 
se vpiše v register stalnega prebivalstva ali če izgubi državljanstvo. 

12. člen 

Delovni človek oziroma občan, ki izgubi volilno pravico s pravnomočno 
odločbo sodišča, se vpiše v evidenco oseb, ki so izgubili volilno pravico. 

Pristojni organ, pri katerem je delovni človek oziroma občan, ki je izgubil 
volilno pravico po prejšnjem odstavku, vpisan v register stalnega prebivalstva, 
vpiše takega delovnega človeka oziroma občana v evidenco oseb, ki so izgubili 
volilno pravico po tem, ko dobi pravnomočno odločbo pristojnega sodišča. Vpis 
v evidenco se zaznamuje v register stalnega prebivalstva. 
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Delovni človek oziroma občan, ki zopet pridobi volilno pravico, se po 
uradni dolžnosti izbriše iz evidence oseb, ki so izgubili volilno pravico. 

Sodišča morajo pošiljati pristojnemu organu svoje pravnomočne odločbe, ki 
vplivajo na izgubo oziroma ponovno pridobitev volilne pravice. 

III. SPLOŠNI VOLILNI IMENIKI 

1. Sestavljanje 

13. člen 

Najpozneje 10 dni po razpisu volitev delegacij krajevnih skupnosti in gla- 
sovanja o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor občinske skupščine spo- 
roči pristojna volilna komisija pristojnemu organu, katera volišča bodo na 
območju, za katero se vodi register ter območje teh volišč. 

14. člen 

Najpozneje 15 dni po razpisu volitev delegacij krajevnih skupnosti in gla- 
sovanja o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor občinske skupščine sestavi 
pristojni organ splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem območju. Po- 
datke jemlje iz stalne evidence volilne pravice, ki se vodi v registru stalnega 
prebivalstva in dopolnilnih evidencah. 

Splošni volilni imenik ima tele stolpce: zaporedna številka, priimek in 
ime, spol, datum rojstva, stanovanje in pripomba. 

15. člen 

V splošni volilni imenik za volišče se vpišejo vsi delovni ljudje in občani: 
1. ki imajo v času sestavljanja splošnega volilnega imenika stalno pre- 

bivališče na območju volišča in najpozneje na dan volitev izpolnijo 18 let, ter 
niso vpisani v evidenco oseb, ki so izgubili volilno pravico; 

2. ki so vpisani v evidenco oseb, stalno odseljenih iz Jugoslavije in so imeli 
zadnje stalno prebivališče na območju volišča. 

2. Postopek 

16. člen 

Pristojni organ razgrne najpozneje 15 dni po razpisu volitev splošne volilne 
imenike za vsa volišča na svojem območju na krajevno običajen način ter o tem 
obvesti delovne ljudi in občane z razglasom, s katerim jih hkrati pouči, da jih 
lahko pregledajo in zahtevajo popravek. 

Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov tudi sam pregleda, 
ali so splošni volilni imeniki popolni in jih v skladu s svojmi ugotovitvami po 
uradni dolžnosti popravi. 

17. člen 
Vsak delovni človek oziroma občan ima pravico pregledati splošne volilne 

imenike in zahtevati popravek. 
Delovni človek oziroma občan lahko zahteva popravek zato, ker on ali kdo 

drug ni vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico uvelja- 
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viti volilno pravico; zato ker je vpisan v splošni volilni imenik kdo, ki nima 
volilne pravice ali nima volilne pravice na območju te občine oziroma tega vo- 
lišča, ali kdo, ki je umrl; ali pa zato, ker je nepravilno vpisano ime ali drug 
podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega. 

Popravek splošnega volilnega imenika se zahteva ustno ali pismeno pri 
pristojnem organu najpozneje 10 dni pred dnem, ki je določen za volitve. O 
ustnem zahtevku za popravek se napravi uradni zaznamek. 

18. člen 

Če pristojni organ spozna, da je zahtevani popravek splošnega volilnega 
imenika utemeljen, izvrši tak popravek v splošnem volilnem imeniku, v nasprot- 
nem primeru pa zahtevek zavrne. Odločbo o zavrnitvi izda najpozneje v 48 
urah po prejemu zahtevka. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za popravek splošnega volilnega imenika 
se lahko vloži pritožba na pristojno občinsko sodišče. Pritožbo je treba vložiti 
najpozneje v 48 urah po vročitvi odločbe, občinsko sodišče mora o pritožbi 
odločiti v 48 urah, ko jo je prejelo. 

Sklep občinskega sodišča je dokončen. 

19. člen 

Popravki po drugem odstavku 17. člena tega zakona se izvršijo najpozneje 
3 dni pred dnem, ki je določen za volitve. V istem roku se lahko vpišejo in iz- 
brišejo v splošni volilni imenik delovni ljudje in občani, ki so po razpisu 
volitev spremenili svoje stalno prebivališče in glede katerih so bile v tem času 
izvršene spremembe v dopolnilnih evidencah po 10. členu tega zakona. 

Ce je na podlagi sklepa sodišča treba popraviti splošni volilni imenik, je 
treba to storiti najpozneje do dneva, ki je določen za volitve. 

3. Potrditev 

20. člen 

Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih potrdi pristojni organ s pod- 
pisom uradne osebe in pečatom občinske skupščine in jih pošlje pristojni vo- 
lilni komisiji. 

IV. VOLILNI IMENIKI DELOVNIH LJUDI 
IN VOLILNI IMENIKI STUDENTOV 

OZIROMA UČENČEV 

1. Skupne določbe 

21. člen 
Volilni imeniki delovnih ljudi se sestavljajo za volitve članov delegacij 

temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti in za volitve v 
organe upravljanja temeljnih organizacij združenega dela ter za volitve v 
organe upravljanja delovnih skupnosti; volilni imeniki študentov oziroma učen- 
cev pa za volitve članov delegacije v organizacijah združenega dela na področju 
vzgoje in izobraževanja. 
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Volilni imeniki se sestavljajo tudi za volitve v organe samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, če je tako določeno s posebnim zakonom ali s statutom samo- 
upravne interesne skupnosti. 

22. člen 

Volilni imenik delovnih ljudi se sestavi v enem izvodu, in ima tele stolpce: 
zaporedna številka, priimek in ime, spol, datum rojstva in pripomba. 

Volilni imenik delovnih ljudi, ki delajo v kmetijski, obrtni in v podobnih 
dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico in de- 
lavcev, s katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva, ter volilni imenik 
študentov oziroma učencev ima tudi stolpec za prebivališče. 

2. Sestavljanje volilnih imenikov delovnih ljudi 
in volilnih imenikov študentov oziroma učencev 

za volitve članov delegacij 

23. člen 

Volilni imeniki delovnih ljudi za volitve članov delegacij se sestavljajo v 
tistih temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, kjer se 
volijo delegacije. 

24. člen 

V volilni imenik delovnih ljudi v temeljni organizaciji združenega dela 
oziroma delovni skupnosti se vpisujejo vsi delovni ljudje, ki delajo v tej orga- 
nizaciji oziroma skupnosti. 

V volilni imenik delovnih ljudi v vojaških enotah in vojaških zavodih se 
vpisujejo aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oboroženih silah 
SFRJ. 

V volilni imenik delovnih ljudi v delovnih skupnostih državnih organov 
se vpisujejo tudi delovni ljudje — odvetniki ter delavci, s katerimi združujejo 
svoje delo v odvetniški pisarni. 

25. člen 

V volilni imenik delovnih ljudi v kmetijski dejavnosti se vpisujejo delovni 
ljudje — kmetje, ki združujejo svoje delo in delovna sredstva v zadrugah, v 
v obratih za kooperacijo v sestavi organizacij združenega dela in v drugih obli- 
kah poslovnega sodelovanja z organizacijami združenega dela ter delavci, s 
katerimi združujejo svoje delo in delovna sredstva. 

V volilni imenik delovnih ljudi v kmetijski dejavnosti se vpisujejo tudi 
delovni ljudje — kmetje, ki niso vključeni v organizacije združenega dela na 
način iz prejšnjega odstavka pa oblikujejo svojo skupnost za volitve članov 
delegacij na način, kot to določi občinska skupščina ter delavci, s katerimi 
združujejo svoje delo in delovna sredstva. 

Volilni imenik delovnih ljudi — kmetov iz prvega odstavka tega člena 
sestavi komisija za sestavljanje volilnega imenika v zadrugi ali v obratu za 
kooperacijo v sestavi organizacije združenega dela ali v drugi organizaciji 
združenega dela. 

Volilni imenik delovnih ljudi — kmetov iz drugega odstavka tega člena 
sestavi pristojni občinski upravni organ. 
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26. člen 

V volilni imenik delovnih ljudi v obrtni in podobni dejavnosti se vpisu- 
jejo delovni ljudje, ki delajo v obrtni in podobni dejavnosti z delovnimi sred- 
stvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, skupaj z delavci, s katerimi zdru- 
žujejo svoje delo in delovna sredstva. 

Volilni imenik delovnih ljudi obrtnikov iz prejšnjega odstavka, sestavi pri- 
stojni občinski upravni organ. 

27. člen 

V volilne imenike študentov oziroma učencev se vpisujejo študentje oziroma 
učenci srednjih šol, ki imajo po posebnih predpisih pravico, da volijo člane dele- 
gacij v organizacije združenega dela na področju vzgoje in izobraževanja; vpi- 
sujejo se v volilni imenik pri visokošolskem zavodu oziroma srednji šoli, pri 
kateri so vpisani kot študentje oziroma učenci. Če ima visokošolski zavod ozi- 
roma srednja šola enoto izven svojega sedeža, se zanjo sestavi poseben volilni 
imenik. 

3. Sestavljanje volilnih imenikov delovnih ljudi 
za volitev v organe upravljanja temeljne organizacije združenega dela 

oziroma delovne skupnosti 

28. člen 

V volilni imenik delovnih ljudi za volitve v delavski svet ali drug ustrezen 
organ upravljanja temeljne organizacije združenega dela oziroma v organ uprav- 
ljanja delovne skupnosti se vpisujejo vsi člani temeljne organizacije združenega 
dela oziroma delovne skupnosti, ki imajo aktivno volilno pravico. 

4. Komisija za sestavljanje volilnega imenika 

29. člen 

Volilni imenik delovnih ljudi ter volilni imenik študentov oziroma učencev 
sestavlja komisija za sestavljanje volilnega imenika. 

Komisija ima predsednika in dva člana. 

30. člen 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela oziroma delovnih skupnostih ustanovi ter predsednika 
in dva člana imenuje izmed članov temeljne organizacije združenega dela ozi- 
roma delovnih skupnosti delavski svet oziroma drug ustrezni organ te organi- 
zacije oziroma skupnosti. 

V temeljni organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti, kjer 
ni delavskega sveta oziroma ustreznega organa upravljanja, ustanovijo komisijo 
in imenujejo predsednika in dva člana delovni ljudje na zboru. 

31. člen 

Komisija za sestavljanje volilnega imenika mora biti ustanovljena ter njen 
predsednik in oba člana imenovana najpozneje 10 dni po razpisu volitev. 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi v vojaški enoti 
ali vojaškem zavodu ustanovi ter predsednika in oba člana imenuje izmed ak- 
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tivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah SFRJ starešina 
vojaške enote oziroma vojaškega zavoda. 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika študentov oziroma učencev sred- 
njih šol ustanovi za študente visokošolskih zavodov svet visokošolskega zavoda, 
za učence srednjih šol pa svet šole; predsednika in člane komisije imenuje izmed 
delovnih ljudi visokošolskega zavoda oziroma srednje šole ter izmed študentov 
in učencev srednje šole. V komisiji mora biti najmanj en študent oziroma učenec. 

5. Postopek 

32. člen 

Komisija za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi in komisija za 
sestavljanje volilnega imenika študentov oziroma učencev mora sestaviti vo- 
lilni imenik v 8 dneh od imenovanja predsednika in njenih članov. 

Za vsako volišče se sestavi posebni volilni imenik. 

33. člen 

Ko komisija sestavi volilni imenik, ga razgrne. 
Vsak delovni človek, ki ima volilno pravico, ima pravico pregledati volilni 

imenik in zahtevati popravek. Popravek lahko zahteva: ker on ali kakšen drug 
delovni človek, ki ima volilno pravico, ni vpisan v volilni imenik: ker je v 
volilnem imeniku vpisan kdo, ki nima volilne pravice: ali kdo, ki je umrl: ali 
pa zato, ker je nepravilno vpisano ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj 
ali na koga drugega. 

Pravice, ki jih ima po prejšnjem odstavku delovni človek, ima glede vo- 
lilnih imenikov študentov oziroma učencev študent oziroma učenec. 

34. člen 

Popravek je mogoče zahtevati najpozneje 8 dni pred dnem, ki je določen 
za volitve. 

Popravek se lahko zahteva ustno ali pismeno pri predsedniku ali članu 
komisije. O ustnem zahtevku za popravek se napravi uradni zaznamek. 

35. člen 

O zahtevku za popravek volilnega imenika odloča komisija za sestavljanje 
volilnega imenika. 

Ce komisija spozna, da je zahtevani popravek volilnega imenika utemeljen, 
izvrši tak popravek, v nasprotnem primeru pa zahtevek zavrne. Odločbo o 
zavrnitvi zahtevka izda komisija v 24 urah od prejema zahtevka in jo vroči 
tistemu, na katerega se zahtevek nanaša. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za popravek volilnega imenika se 
lahko tisti, na katerega se zahtevek nanaša, v 48 urah od prejema odločbe 
pritoži na pristojno občinsko sodišče. Občinsko sodišče mora o pritožbi odločiti 
v 48 urah potem, ko jo je prejelo. 

Sklep občinskega sodišča je dokončen. 
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36. člen 

Popravki po drugem in tretjem odstavku 33. člena tega zakona se izvršijo 
najpozneje 3 dni pred dnem, ki je določen za volitve. 

Če je na podlagi sklepa sodišča treba popravljati volilni imenik delovnih 
ljudi, je treba to storiti najpozneje do dneva, ki je določen za volitve. 

37. člen 

Volilni imenik delovnih ljudi potrdijo predsednik in člani komisije za 
sestavljanje volilnega imenika s podpisom in pečatom organizacije oziroma 
organa, pri katerem je komisija. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

Podatki stalne evidence volilne pravice se lahko zbirajo tudi v centralnem 
registru stalnega prebivalstva. 

Pristojni organ lahko prepusti centralnemu registru stalnega prebivalstva 
izvedbo vseh tistih nalog sestave splošnega volilnega imenika po tem zakonu, 
za katere ima centralni register stalnega prebivalstva ustrezne evidence. 

39. člen 

Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše v soglasju z 
republiškim sekretarjem za notranje zadeve način vodenja evidence volilne 
pravice v registru stalnega prebivalstva in dopolnilnih evidencah volilne pravice. 

40. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o evidenci volilne 
pravice (Uradni list SRS, št. 42-328/72). 

41. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR Slo- 
venije. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona se dosedanji zakon o evidenci volilne pravice (Uradni 
list SRS, št. 42/72) usklajuje z določbami predloga ustave SR Slovenije in z 
določbami predloga zakona o volitvah delegacij in delegiranje delegatov v skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti. Glavna novost je v tem, da predlog zakona 
institucionalizira splošne volilne imenike, ki se sestavljajo za volitve članov de- 
legacij krajevnih skupnosti in za glasovanje o izvolitvi delegatov v družbeno- 
politični zbor občinskih skupščin. Predlog zakona določa tudi volilne imenike za 
volitve članov delegacij temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti ter volilne imenike za volitve članov delavskih svetov oziroma drugih 
ustreznih organov upravljanja v teh organizacijah in skupnostih. 
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Posebej so opredeljeni volilni imeniki delovnih ljudi, ki z osebnim delom 
in s sredstvi, do katerih imajo lastninsko pravico, opravljajo kmetijsko, obrtno 
in drugo podobno dejavnost, skupaj z delavci, s katerimi združujejo svoje delo 
in delovna sredstva. Predlog zakona določa tudi volilne imenike študentov 
oziroma učencev za volitve članov delegacij v organizaciji združenega dela za 
področje vzgoje in izobraževanja. 

Po predlogu zakona se v volilni imenik delovnih ljudi v delovnih skupnostih 
državnih organov vpisujejo tudi delovni ljudje — odvetniki ter delavci, s 
katerimi združujejo svoje delo v odvetniški pisarni. 

Postopki za sestavljanje volilnih imenikov, pravice do vpogleda v imenik, 
pritožbeni postopki in druge formalnosti so prevzete iz dosedanjega zakona, saj 
na tem področju niso potrebne uskladitve z novo ustavo oziroma novim volilnim 
zakonom. 

V predlogu je izpuščena pravica študentov in učencev, da sami odločajo, 
ali bodo volili v kraju, kjer imajo stalno prebivališče, ali v kraju šolanja. Ta 
pravica je, kolikor se tiče volitev delegacij krajevnih skupnosti, vezana izključno 
na stalno prebivališče, prav tako pravica do glasovanja ob izvolitvi delegatov 
v družbenopolitični zbor občinske skupščine. 

Nespremenjen je ostal tretma delovnih ljudi, ki so na začasnem delu v tu- 
jini, in oseb, ki služijo vojaški rok. Vsi ti se vpisujejo v volilne imenike v kraju 
njihovega stalnega prebivališča. 

Sprejem zakona je nujen, da bi se v predvidenih rokih lahko izvršile pri- 
prave za volitve in izdelali ustrezni volilni materiali. Zato predlagamo, da se 
predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

MNENJE DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen od- 
sotnega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 44. zasedanju dne 
22. februarja 1974 obravnavali predlog zakona o evidenci volilne pravice, ki 
ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Delegati občin k predlogu zakona niso imeli niti načelnih niti konkretnih 
predlogov za spremembo zakonskega besedila ter predlagajo republiškemu in 
enotnemu zboru delovnih skupnosti, ki sta za sprejem zakona pristojna, da ga 
sprejmeta v besedilu, ki je predloženo. 

St.: 013-5/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni seji 
21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o evidenci volilne pravice, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pripomb. 
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Pri obravnavi predloga zakona po členih pa sta komisiji in odbor sprejeli 
naslednje amandmaje: 

K 2. členu: Ta člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Stalna evidenca volilne pravice delovnih ljudi in občanov se vodi v re- 

gistru stalnega prebivalstva v občini in v centralnem registru prebivalstva So- 
cialistične republike Slovenije, ki ju določa zakon o evidenci nastanitve občanov 
in o registru prebivalstva (Ur. 1. SRS, št. 4/74), in v dopolnilnih evidencah.« 

Zakon o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva v SR Sloveniji 
je prenehal veljati. Ta register ureja zakon o evidenci nastanitve občanov in o 
registru prebivalstva iz letošnjega leta, zato je potrebno določbo tega člena 
ustrezno preformulirati. 

K 17. členu: V tretjem odstavku naj se številka »10« nadomesti s 
številko »5«. 

Po mnenju komisij in odbora naj bo možen popravek splošnega volilnega 
imenika še 5 dni pred dnem, ki je določen za volitve. Sedanji rok 10 dni je 
predolg. 

K 18. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se številka »48« nadomesti s šte- 
vilko »24«. 

Glede na spremembo roka v 17. členu je bilo treba ustrezno skrajšati tudi 
rok za izdajo odločbe o zavrnitvi zahtevka za popravek splošnega volilnega 
imenika na 24 ur od vložitve zahtevka za popravek. 

V tretji vrsti drugega odstavka naj se številka »48« nadomesti s šte- 
vilko »24«. 

Po mnenju komisij in odbora zadostuje 24-urni rok za vložitev pritožbe 
zoper odločbo' o zavrnitvi zahtevka za popravo splošnega volilnega imenika. 

K 34. členu: V prvem odstavku naj se številka »8« nadomesti s šte- 
vilko »5«. 

K temu amandmaju velja smiselno enaka pripomba kot k 17. členu. 
K 35. č 1 e n u : V tretji vrsti tretjega odstavka naj se številka »48« nado- 

mesti s številko »24«. 
K temu amandmaju velja smiselno enaka pripomba kot k drugemu od- 

stavku 18. člena. 

Št.: 013-5/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

PREDLOG ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu člana predsedstva Socialistične federativne 
republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije 

1. člen 

S tem zakonom se določajo načela kandidacijskega postopka ter postopek 
izvolitve in odpoklica člana predsedstva Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije iz Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: član pred- 
sedstva). 

2. člen 

Člana predsedstva voli in odpokliče skupščina SR Slovenije s tajnim gla- 
sovanjem na skupni seji zbora združenega dela, zbora občin in družbenopoli- 
tičnega zbora. 
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3. člen 

Kandidata za člana predsedstva predlaga skupščini Socialistične republike 
Slovenije kandidacijska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije (v nadaljnjem besedilu: republiška kandidacijska konferenca) potem 
ko dobi mnenje o možnem kandidatu od vseh občinskih kandidacijskih kon- 
ferenc. 

4. člen 

Republiška kandidacijska konferenca pošlje svoj predlog kandidature za 
člana predsedstva skupščini Socialistične republike Slovenije najpozneje 15 dni 
pred glasovanjem. 

Predlog kandidature za člana predsedstva mora biti obrazložen: iz obraz- 
ložitve mora biti razviden zlasti potek opravljenega kandidacijskega postopka. 

5. člen 

Glasovanje na skupni seji se lahko opravi, če je na seji navzoča večina de- 
legatov vsakega zbora. 

Pred začetkom skupne seje predstavnik republiške kandidacijske konfe- 
rence obrazloži predlog kandidature in navede razloge, ki so vplivali na izbiro 
kandidata. 

6. člen 

Glasovanje vodi predsednik skupščine SR Slovenije. 
Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Delegat glasuje na skupni seji za kandidata tako, da obkroži številko pred 

njegovim imenom. 
7. člen 

Kandidat je izvoljen za člana predsedstva, če je zanj glasovala večina vseh 
delegatov vseh zborov skupščine SR Slovenije. 

Ce po določbi iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve, se ponovi ves 
kandidacijski postopek in postopek glasovanja. 

8. člen 

Izid glasovanja objavi predsednik skupščine na skupni seji, na kateri je bilo 
glasovanje. 

9. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije sporoči skupščini Socialistične 
federativne republike Jugoslavije člana predsedstva, ki je bil izvoljen. 

10. člen 

Član predsedstva se lahko odpokliče, če skupščina Socialistične republike 
Slovenije ugotovi, da je pri izvrševanju svoje funkcije deloval v nasprotju z 
ustavo ali v nasprotju s temelji politike skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

11. člen 

Odpoklic člana predsedstva predlaga republiška konferenca Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. 

V predlogu za odpoklic morajo biti v skladu s prejšnjim členom navedeni 
razlogi za odpoklic. 
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12. člen 

Glede glasovanja za odpoklic v skupščini Socialistične republike Slovenije 
se primerno uporabljajo določbe 5., 6. in 8. člena tega zakona. 

Član predsedstva je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh 
delegatov vseh zborov skupščine SR Slovenije. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije obvesti o odpoklicu skupščino 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

13. člen 

Podrobnejše določbe o postopku kandidiranja ter o predlaganju odpoklica 
člana predsedstva predpiše republiška konferenca s svojim pravilnikom. 

Podrobnejše določbe o delu skupščine Socialistične republike Slovenije pri 
glasovanju o volitvah in odpoklicu se sprejmejo s poslovnikom skupščine SR 
Slovenije. 

14. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o volitvah in odpoklicu 
članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Sociali- 
stične republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 50-377/72). 

15. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skladno z določbami ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in ustave Socialistične republike Slovenije o predsedstvu Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije oziroma o članu tega predsedstva iz SR Slovenije se 
s predloženim zakonom določajo načela kandidacijskega postopka ter postopek 
izvolitve in odpoklica člana predsedstva Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije iz Socialistične republike Slovenije. 

Glede kandidiranja zakon določa načelo, da kandidata za člana predsedstva 
predlaga kandidacijska konferenca Socilistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, tej pa nalaga dolžnost, da prej predloži možnega kandidata v razpravo in 
mnenje vsem občinskim kandidacijskim konferencam Socialistične zveze. Sele 
ko dobi njihova mnenja, lahko republiška kandidacijska konferenca veljavno 
sklepa o kandidaturi. Prav tako zakon postavlja rok, do katerega mora biti pred- 
log kandidature predložen republiški skupščini; predlog kandidature za člana 
predsedstva mora biti opremljen z obrazložitvijo, iz katere mora biti razviden 
zlasti potek opravljenega kandidacijskega postopka. Predlog zakona v tem po- 
gledu postavlja le navedene načelne rešitve, podrobnejše določbe o postopku 
kandidiranja pa predpiše republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva s svojim pravilnikom. 

Taka ureditev vprašanj postopka kandidiranja je v skladu z intencijami no- 
ve ustavne ureditve, še posebej pa z vlogo in ustavnim položajem Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, kot je ta opredeljena v temeljnih načelih nove ustave 
Socialistične republike Slovenije. 

77 
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Glede postopka izvolitve oziroma odpoklica člana predsedstva izhaja za- 
konski predlog iz temeljne rešitve, po kateri člana predsedstva voli in odpo- 
kliče skupščina SR Slovenije s tajnim glasovanjem na skupni seji zbora združe- 
nega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora. V zvezi s tem postavlja naj- 
nujnejše določbe o glasovanju na skupni seji. Tako se za veljavno sklepanje 
zahteva navzočnost večine delegatov vsakega zbora. Glasovanje je tajno in 
se opravi z glasovnicami. 

V skladu z določbami ustave SR Slovenije o glasovanju na skupni seji 
vseh zborov republiške skupščine predlog zakona določa, da je kandidat izvoljen 
za člana predsedstva, če je zanj glasovala večina vseh delegatov vseh zborov 
skupščine SR Slovenije. 

Postopek za primer odpoklica člana predsedstva se ne ureja s posebnimi 
določbami, temveč je določeno, da se določbe o postopku za izvolitev člana pred- 
sedstva primerno uporabljajo tudi v postopku za odpoklic. 

Vse podrobnosti o delu skupščine SR Slovenije pri samem glasovanju o vo- 
litvah in odpoklicu se urejajo s poslovnikom skupščine SR Slovenije. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni seji 
21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o volitvah in odpoklicu člana predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slove- 
nije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pripomb. 
Pri obravnavi predloga zakona po členih pa sta komisiji in odbor sprejeli 

naslednje amandmaje: 
K 5..členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se za besedo »večina« 

doda beseda »vseh«. 
Glasovanje na skupni seji se lahko opravi namreč le, če je na seji na- 

vzoča večina vseh delegatov vsakega zbora. 
K 9. členu: V drugi vrsti naj se za besedo »Jugoslavije« besedilo spre- 

meni tako, da se glasi: »kdo je bil izvoljen za člana predsedstva iz Socialistične 
republike Slovenije.«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 13. členu : V tretji vrsti prvega odstavka naj se za besedo »konfe- 

renca« doda beseda »SZDL«. 
Amandma je redakcijskega značaja. 

St.: 0211-1/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 
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PREDLOG ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 

1. člen 

S tem zakonom se določajo načela o volitvah in odpoklicu dvanajst dele- 
gatov, ki jih skupščina SR Slovenije voli v zbor republik in pokrajin Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: zbor repu- 
blik in pokrajin). 

2. člen 

Delegati za zbor republik in pokrajin se volijo izmed delegatov družbeno- 
političnega zbora skupščine SR Slovenije ter izmed članov delegacij temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so lahko delegirani v druge zbore 
skupščine SR Slovenije. 

3. člen 

Delegate za zbor republik in pokrajin voli in odpokliče skupščina SR Slove- 
nije s tajnim glasovanjem na skupni seji zbora združenega dela, zbora občin 
in družbenopolitičnega zbora. 

Delegati za zbor republik in pokrajin se volijo na podlagi kandidatne liste. 

4. člen 

Listo kandidatov za delegate v zboru republik in pokrajin določi kandida- 
cijska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: republiška kandidacijska konferenca), potem ko dobi mnenje o mož- 
nih kandidatih od vseh občinskih konferenc Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. 

5. člen 

Lista kandidatov za delegate v zboru republik in pokrajin mora imeti 
toliko kandidatov, kot je treba izvoliti delegatov. 

6. člen 

Republiška kandidacijska konferenca pošlje listo kandidatov za delegate 
v zboru republik in pokrajin skupščini Socialistične republike Slovenije naj- 
pozneje 5 dni pred glasovanjem. Listi je treba priložiti pismeno izjavo kandi- 
datov, da sprejemajo kandidaturo. 

Lista kandidatov mora biti obrazložena. 

7. člen 

Glasovanje na skupni seji zbora združenega dela, zbora občin in družbeno- 
političnega zbora se lahko opravi, če je na seji navzoča večina delegatov vsa- 
kega zbora. 

Pred začetkom skupne seje predstavnik republiške kandidacijske konference 
obrazloži listo kandidatov in navede razloge, ki so vplivali na izbiro kandidatov. 

8. člen 

Glasovanje vodi predsednik skupščine SR Slovenije, 
Glasuje se tajno z glasovnicami. 
77* 
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Delegat glasuje na skupni seji tako, da obkroži številke pred imeni tistih 
kandidatov, za katere želi glasovati. 

9. člen 

Za delegate v zboru republik in pokrajin so izvoljeni tisti kandidati, za ka- 
tere je glasovala večina vseh delegatov vseh zborov skupščine SR Slovenije. 

Ce po določbi iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve, se ponovi ves 
kandidacijski postopek in postopek glasovanja. 

10. člen 

Izid glasovanja objavi predsednik skupščine SR Slovenije na skupni seji, 
na kateri je bilo glasovanje. 

11. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije sporoči skupščini Socialistične 
federativne republike Jugoslavije delegate v zboru republik in pokrajin, ki so 
bili izvoljeni. 

12. člen 

Odpoklic delegata v zboru republik in pokrajin lahko predlaga republiška 
konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

V predlogu za odpoklic morajo biti navedeni razlogi za odpoklic. 

13. člen 

Glede glasovanja za odpoklic v skupščini Socialistične republike Slovenije 
se primerno uporabljajo določbe 7., 8. in 10. člena tega zakona. 

Delegat je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh delegatov 
vseh zborov skupščine SR Slovenije. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije obvesti o odpoklicu skupščino 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

14. člen 

Podrobnejše določbe o postopku kandidiranja ter o predlaganju odpoklica 
delegatov v zboru republik in pokrajin predpiše republiška konferenca sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva s svojim pravilnikom. 

Podrobnejše določbe o delu skupščine Socialistične republike Slovenije pri 
glasovanju o volitvah in odpoklicu se sprejmejo s poslovnikom skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po novi ustavi Socialisitčne federativne republike Jugoslavije ima skupščina 
SFRJ dva zbora: zvezni zbor in zbor republik in pokrajin. Po določbah zvezne 
ustave se volitve in odpoklic delegatov v zveznem zboru urejajo z zveznim zako- 
nom; glede formiranja delegacij v zboru republik in pokrajin pa je v zvezni 
ustavi le načelo, da zbor republik in pokrajin sestavlja po 12 delegatov iz skup- 
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ščine vsake republike in po 8 delegatov iz skupščine vsake avtonomne pokrajine 
ter da delegacije v zboru republik in pokrajin volijo in odpokličejo vsi zbori 
skupščine republike oziroma skupščine avtonomne pokrajine na skupni seji 
s tajnim glasovanjem (292. člen ustave SFRJ). Nova ustava socialistične republi- 
ke Slovenije nima posebnih določb o delegatih v zboru republik in pokrajin. 

Predloženi zakon zato na podlagi omenjenih izhodišč v zvezni ustavi ureja 
volitve in odpoklic delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, ki jih voli skupščina SR Slovenije. V predlogu 
zakona se ne urejajo vse podrobnosti v zvezi z volitvami in odpoklicom dele- 
gatov, temveč se določajo le nujne načelne rešitve, ki naj omogočijo formiranje 
delegacije. 

Določbo zvezne ustave, da zbor republik in pokrajin sestavljajo delegati iz 
skupščin republik in pokrajin, konkretizira predloženi zakon tako, da se delegati 
za zbor republik in pokrajin volijo izmed delegatov družbenopolitičnega zbora 
ter izmed članov delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
so lahko delegirani v druge zbore skupščine SR Slovenije (2. člen). V tej določbi 
se odraža specifičnost sestave zborov skupščine SR Slovenije. Ta ima po novi 
ustavi le družbenopolitični zbor s stalno sestavo delegatov, medtem ko so v 
zboru združenega dela in zboru občin stalna le delegatska mesta, delegati pa se 
delegirajo za vsako zasedanje izmed članov ustreznih delegacij določenih podro- 
čij družbenega dela oziroma teritorialnih območij. Zato prihajajo v poštev za 
izbiro v delegacijo za zbor republik in pokrajin poleg članov družbenopolitičnega 
zbora tudi tisti delegati temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
so lahko delegirani v omenjena dva zbora republiške skupščine. 

Zakon neposredno ne določa meril za sestavo delegacije v zboru republik 
in pokrajin. V skladu z vlogo in ustavnim položajem Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva, kot je opredeljena v temeljnih načelih nove ustave SR Slovenije, 
zakonski predlog določa, da listo kandidatov za delegate v zboru republik in 
pokrajin določi kandidacijska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. Ob tem je postavljeno tudi načelo, da republiška kandidacijska kon- 
ferenca lahko veljavno sklepa o predlogu kandidatne liste šele potem, ko dobi 
o možnih kandidatih mnenje od vseh občinskih konferenc Socialistične zveze 
delovnega ljudstva. 

V zvezi z omenjeno zakonsko določbo je Republiška konferenca Socialistične 
zveze delovnega ljudstva dolžna v svojem pravilniku in politični akciji na nje- 
govi podlagi zagotoviti v postopku kandidiranja najširše demokratično predla- 
ganje in obravnavanje možnih kandidatov, preverjanje in usklajevanje stališč 
o kandidatih. Po tako opravljenem kandidacijskem postopku in usklajevanju 
stališč v občinah pripravi Republiška kandidacijska konferenca Socialistične 
zveze usklađen, enoten predlog liste kandidatov, ki šteje toliko kandidatov, koli- 
kor se voli delegatov v zbor republik m pokrajin. Lista kandidatov, ki se pošlje 
republiški skupščini, mora biti obrazložena. 

Predloženi zakon vsebuje tudi najnujnejše določbe o postopku v zvezi z gla- 
sovanjem na skupni seji zbora združenega dela, zbora občin in družbenopoli- 
tičnega zbora skupščine SR Slovenije. Za veljavno sklepanje se zahteva navzoč- 
nost večine delegatov vsakega zbora. Glasovanje je tajno in se opravi z gla- 
sovnicami. 

Zakonski predlog vsebuje tudi določbo o izvolitvi delegatov za zbor republik 
in pokrajin. Za delegate v zboru republik in pokrajin so izvoljeni tisti kandidati, 
za katere je glasovala večina vseh delegatov vseh zborov republiške skupščine. 
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Postopek v skupščini za primer odpoklica delegatov v zboru republik in 
pokrajin se v zakonskem predlogu ne ureja s posebnimi določbami, temveč je 
določeno, da se določbe o glasovanju pri volitvah primerno uporabljajo tudi 
v postopku za odpoklic. 

Ker obsega zakon le najnujnejše določbe o postopku na skupni seji zbora 
združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora v zvezi z volitvami, 
zakonski predlog končno določa, da se podrobnejše določbe o delu skupščine SR 
Slovenije pri glasovanju o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in 
pokrajin uredijo v poslovniku skupščine SR Slovenije. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni seji 
21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor 
republik in pokrajin skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pripomb. 
Pri obravnavi predloga zakona po členih pa sta komisiji in odbor sprejeli 

naslednji amandma: 
K 9. členu : Drugi odstavek 9. člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Če po določbi iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve, se za tiste dele- 

gate, ki niso dobili potrebne večine, ponovi ves kandidacijski postopek in po- 
stopek glasovanja.« 

Dopolnitev tega odstavka je potrebna zato, ker se samo za tiste delegate 
v zboru republik in pokrajin, ki niso dobili potrebne večine, ponovi ves kandi- 
dacijski postopek in postopek glasovanja, medtem ko se za ostale delegate 
z liste, ki so dobili večino glasov vseh delegatov vseh zborov skupščine SR Slo- 
venije, ne ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja. 

Sedanja določba ni povsem jasna. 

Št.: 0211-4/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

PREDLOG ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične republike Slovenije 

1. člen 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pred- 
sedstvo republike) sestavljajo predsednik, šest članov in po položaju presednik 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

S tem zakonom se določata postopek in način volitev predsednika in šest 
članov predsedstva republike, ki se volijo. 
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Kjer ta zakon govori o članu oziroma članih predsedstva, je s tem mišljen 
tudi predsednik, če v posamezni določbi ni drugače določeno. 

2. člen 

Člane predsedstva republike volijo in odpokličejo občinske skupščine in 
skupščine skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Član predsedstva republike po izvolitvi ne more opravljati samoupravne, 
javne ali druge družbene funkcije in poklicne dejavnosti, katerih opravljanje 
ni združljivo s funkcijo predsedstva republike. 

3. člen 

Člani predsedstva republike se volijo za štiri leta. 
Nihče ne more biti dvakrat zaporedoma izvoljen za člana predsedstva 

republike. 
4. člen 

Vsako četrto leto se izvolijo vsi člani predsedstva republike. 
Če preneha članu predsedstva republike mandat, preden preteče čas, za ka- 

terega je bil izvoljen, traja mandat na dopolnilnih volitvah izvoljenega člana do 
izteka mandata članu predsedstva, namesto katerega je bil izvoljen. 

Na dopolnilnih volitvah izvoljeni član predsedstva republike ne more biti 
ponovno izvoljen za člana predsedstva, če je njegov mandat trajal več kot 
dve leti. 

5. člen 

Volitve članov predsedstva republike razpiše predsednik skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Volitve članov predsedstva republike se morajo opraviti najpozneje 15 dni 
pred potekom mandatne dobe članom predsedstva, na mesto katerih je treba 
izvoliti nove člane. 

Če se izpraznijo mesta članov predsedstva pred potekom njihove mandatne 
dobe, se morajo razpisati nadomestne volitve novih članov predsedstva naj- 
pozneje 15 dni po poteku mandata. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot tri 
mesece. 

Z dnevom verifikacije mandata novim članom predsedstva preneha funkcija 
članom, ki jim poteče mandat. 

6. člen 

Člani predsedstva republike se volijo na podlagi kandidatne liste. 
Listo kandidatov za člane predsedstva republike določi kandidacijska kon- 

ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
republiška kandidacijska konferenca), potem ko dobi mnenje o možnih kan- 
didatih od vseh občinskih kandidacijskih konferenc. 

7. člen 

Predlog liste kandidatov za člane predsedstva republike mora obsegati šest 
kandidatov za člane predsedstva in kandidata za predsednika predsedstva. 
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8. člen 

Glasovanje o kandidatih na seji republiške kandidacijske konference je 
tajno. 

O glasovanju na seji se piše zapisnik. 

9. člen 

Republiška kandidacijska konferenca pošlje predlog liste kandidatov re- 
publiški volilni komisiji najmanj 15 dni pred dnevom glasovanja v občinskih 
skupščinah. Predlogu liste je treba priložiti zapisnik o glasovanju na seji kan- 
didacijske konference ter posamezne izjave kandidatov, da sprejmejo kan- 
didaturo. 

Republiška volilna komisija ugotovi, ali je bila lista sestavljena v skladu 
z zakonom. 

10. člen 

Če republiška volilna komisija ugotovi, da lista ni sestavljena po določbah 
tega zakona, jo zavrne in pošlje sklep o zavrnitvi republiški konferenci. Novo 
listo je treba vložiti v takem primeru najpozneje sedem dni potem, ko je 
bila prvotna lista zavrnjena. 

Ce zaradi postopka določanja kandidatov oziroma preizkušanja nove kan- 
didatne liste ni mogoče opraviti glasovanja o njej v roku iz razpisa, se opravi 
glasovanje najpozneje sedem dni po ugotovitvi republiške volilne komisije, 
da je nova lista v skladu z zakonom. 

Naknadno glasovanje iz prejšnjega odstavka razpiše republiška volilna 
komisija. 

11. člen 

Če republiška volilna komisija ugotovi, da je lista kandidatov za člane pred- 
sedstva sestavljena v skladu z zakonom, jo takoj pošlje vsem občinskim skup- 
ščinam in skupščinam skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti (v nadaljnjem besedilu: občinske skupščine). 

12. člen 

O listi kandidatov za člane predsedstva republike in o kandidatih iz te 
liste glasujejo občinske skupščine na skupni seji zbora združenega dela, zbora 
krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora. 

13. člen 

Skupno sejo za glasovanje o listi za člane predsedstva republike skliče pred- 
sednik občinske skupščine najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja. 

Če predsednik ne skliče skupne seje v roku iz prejšnjega odstavka, skliče 
sejo občinska volilna komisija. 

14. člen 

Skupno sejo začne predsednik občinske skupščine in vodi njeno delo do 
izvolitve predsedstva. 

Predsedstvo sestavljajo predsedujoči in dva člana, ki ju izvoli skupna seja 
izmed sebe. 
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15. člen 

Skupna seja je sklepčna, če je na njej navzoča večina delegatov vsakega 
zbora. 

Ce skupna seja ni sklepčna, se opravi nova skupna seja najpozneje v na- 
daljnjih sedmih dneh. 

16. člen 

Ko predsedujoči ugotovi, da se na skupni seji lahko veljavno glasuje, razloži 
namen sklicanja skupne seje ter objavi začetek glasovanja. 

17. člen 

Republiška volilna komisija pripravi pravočasno potrebno število glasovnic 
in jih pošlje občinskim volilnim komisijam. 

Glasovnica obsega: 
1. označbo, da se glasuje za izvolitev članov predsedstva; 
2. označbo občinske skupščine; 
3. ime in priimek kandidata za predsednika predsedstva; 
4. ime in priimek vseh kandidatov iz liste kandidatov za člane predsedstva 

v vrstnem redu, kot so navedeni na listi. 
Na spodnjem delu glasovnice sta na levi strani besedi »glasujem proti« na 

desni pa »glasujem za«. 
Na glasovnici mora biti navedeno, kako se glasuje. 
Glasovnica mora biti overjena s pečatom občinske skupščine ali s pečatom 

občinske volilne komisije. 
18. člen 

Ko se začne glasovanje, izročijo člani predsedstva glasovnico vsakemu de- 
legatu. 

Delegat glasuje o kandidatni listi v celoti tako, da obkroži besedi »glasujem 
za« ali besedi »glasujem proti«. 

Glasovnica je neveljavna, če je izpolnjena tako, da ni mogoče zanesljivo 
ugotoviti, kako je delegat glasoval ali če je na njej črtan kakšen kandidat 
ali pripisan nov kandidat. 

19. člen 

Po končanem glasovanju ugotovi predsedujoči izid glasovanja na skupni seji 
za izvolitev članov predsedstva republike. Izid glasovanja ugotovi tako, da naj- 
prej ugotovi število delegatov vsakega izmed zborov občinske skupščine na 
skupni seji in koliko jih je bilo od vsakega zbora navzočih na skupni seji; število 
delegatov, ki so glasovali; koliko glasov je bilo oddanih za kandidatno listo in 
koliko proti in koliko glasovnic je neveljavnih. 

Če se pokaže razlika med številom glasovalcev po seznamu delegatov skupne 
seje, ki so glasovali in številom oddanih glasovnic, velja izid glasovanja po 
glasovnicah. 

20. člen 

O delu skupne seje se napravi zapisnik. 
Zapisnik obsega zlasti: dan in uro začetka in konca skupne seje ter kraj, kjer 

je bila skupna seja; skupno število delegatov vsakega izmed zborov občinske 
skupščine na skupni seji in koliko jih je bilo navzočih na seji; kandidatno listo, 
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na podlagi katere se je glasovalo; koliko delegatov je na skupni seji glasovalo; 
koliko glasov je bilo oddanih za kandidatno listo in koliko proti; koliko glasovnic 
je bilo neveljavnih; potek glasovanja in vse okoliščine, ki so pomembne za gla- 
sovanje, kakor tudi morebitne ugovore delegatov glede pravilnosti glasovanja 
ter uro, ko je bilo glasovanje končano. 

Zapisnik podpišejo člani predsedstva. 

21. člen 

Predsedujoči pošlje nemudoma občinski volilni komisiji volilne spise in 
sicer: zapisnik skupne seje, seznam delegatov skupne seje po zborih, na podlagi 
katerega se je glasovalo ter vse glasovnice. 

22. člen 

Občinska volilna komisija ugotovi na podlagi volilnih spisov dokončni izid 
glasovanja v občini o listi kandidatov za člane predsedstva republike na podlagi 
volilnih spisov. 

23. člen 

Lista kandidatov za člane predsedstva republike je v občini sprejeta, če je 
zanjo glasovala večina vseh delegatov vseh zborov občinske skupščine. 

24. člen 

O delu občinske volilne komisije se piše zapisnik, ki obsega zlasti: 
1. število delegatov vsakega izmed zborov občinske skupščine na skupni seji 

in koliko jih je bilo od vsakega zbora navzočih na skupni seji; 
2. skupno število delegatov na skupni seji in skupno število na skupni seji 

navzočih delegatov; 
3. število delegatov, ki so glasovali; 
4. koliko glasov je bilo oddanih za kandidatno listo in koliko proti; 
5. število neveljavnih glasovnic; 
6. ugotovitev občinske volilne komisije, ali je bila lista kandidatov za člane 

predsedstva republike v občini sprejeta. 
Zapisnik podpišejo vsi člani občinske volilne komisije. Vsak član komisije 

ima pravico zahtevati, da se vpišejo v zapisnik njegovo ločeno mnenje in nje- 
gove pripombe. 

25. člen 

Občinska volilna komisija pošlje zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja v 
občini z drugimi potrebnimi spisi, ki se tičejo tega glasovanja, republiški volilni 
komisiji. 

Republiška volilna komisija določi, katere spise ji morajo po prejšnjem 
odstavku poslati občinske volilne komisije in način pošiljatve. 

26. člen 

Republiška volilna komisija se sestane, brž ko dobi volilne spise od vseh 
občinskih volilnih komisij in na podlagi teh spisov ugotovi izid glasovanja o 
izvolitvi članov predsedstva. 
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27. člen 

Lista kandidatov za člane predsedstva republike v Socialistični republiki 
Sloveniji je sprejeta, če je bila sprejeta najmanj v dveh tretjinah občin v Socia- 
listični republiki Sloveniji. 

28. člen 

Če ni prišlo do izvolitve liste kandidatov za člane predsedstva republike, 
se opravijo ponovne volitve predsedstva republike oziroma ponovne volitve 
posameznega člana predsedstva. 

Na ponovnih volitvah iz prejšnjega odstavka se ponovi celoten kandidacijski 
postopek in postopek glasovanja v skladu s tem zakonom. 

Ponovne volitve razpiše republiška volilna komisija. 

29. člen 

Republiška volilna komisija izdela poročilo o izidu glasovanja in ga predloži 
skupaj s spisi skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Poročilo republiške volilne komisije se objavi v Uradnem listu SRS. 

30. člen 

Član predsedstva republike se lahko odpokliče. 
Odpoklic člana predsedstva republike predlaga republiška konferenca Socia- 

listične zveze delovnega ljudstva Slovenije; predlog pošlje republiški volilni 
komisiji. 

31. člen 

Republiška volilna komisija pošlje predlog za odpoklic člana predsedstva 
republike vsem občinskim skupščinam v SR Sloveniji. 

Član predsedstva republike je odpoklican, če so za odpoklic glasovale ob- 
činske skupščine v najmanj dveh tretjinah občin na skupni seji zbora združe- 
nega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora z večino 
glasov vseh delegatov vseh zborov občinske skupščine. 

Glede glasovanja o odpoklicu in o ugotavljanju izida odpoklica se primerno 
uporabljajo določbe 14. do 16. člena ter 28. in 29. člena tega zakona. 

32. člen 

O nadomestnih volitvah članov predsedstva republike se primerno uporab- 
ljajo določbe 137. do 140. člena zakona o volitvah delegacij in delegiranju dele- 
gatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede kandidiranja in glasovanja na nadomestnih volitvah se primerno upo- 
rabljajo določbe tega zakona. 

33. člen 

Podrobnejše določbe o postopku kandidiranja, o določitvi liste kandidatov 
ter o predlaganju odpoklica članov predsedstva republike predpiše republiška 
konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije s svojim pravil- 
nikom. 

34. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po novi ustavi ima SR Slovenija predsedstvo republike, ki ga sestavljajo 
predsednik, šest članov in po položaju predsednik Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije in predsednik Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva. 

Predlog zakona ureja volitve predsednika in šestih članov predsedstva. V 
svojih določbah sledi predlog zakona načelom zakona o volitvah delegacij in de- 
legiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti (v nadaljnjem be- 
sedilu: zakon o volitvah delegacij), ki je predložen skupščini hkrati s tem zako- 
nom. V uvodnih določbah povzema predlog zakona ustavne določbe o volitvah 
in druge določbe, ki so tudi uvodne določbe zakona o volitvah delegacij — to 
je zlasti določbe o mandatni dobi, o prepovedi večkratne izvolitve (3. člen), 
o splošnih volitvah, o nadomestnih volitvah (4. člen) in o razpisu (5. člen), ki 
so znane in jih zato ni treba analizirati. V 6. členu predlog zakona normira 
volitve članov predsedstva s kandidatno listo, ki obsega toliko kandidatov, kot je 
treba izvoliti članov predsedstva. Na listi mora biti kandidiran posebej tudi 
predsednik predsedstva, ker se po ustavi zahteva izvolitev predsednika in čla- 
nov predsedstva. 

Izvedba kandidacijskega postopka je v skladu z ustavnimi načeli dana v 
pristojnost Socialistične zveze delovnega ljudstva. Pri tem zakon ne določa meril 
za sestavo predsedstva republike. V skladu z vlogo in ustavnim položajem 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, kot je ta opredeljena v temeljnih načelih 
nove ustave SR Slovenije, zakonski predlog določa, da listo kandidatov določi 
kandidacijska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Ob tem je postavljeno tudi načelo, da republiška kandidacijska konferenca 
lahko veljavno sklepa o predlogu kandidatne liste šele potem, ko dobi o možnih 
kandidatih mnenje od vseh občinskih konferenc Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. 

V zvezi z omenjeno zakonsko določbo je Republiška konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva dolžna v svojem pravilniku in politični akciji 
na njegovi podlagi zagotoviti v postopku kandidiranja najširše demokratično 
predlaganje in obravnavanje možnih kandidatov, preverjanje in usklajevanje 
stališč o kandidatih. Po tako opravljenem kandidacijskem postopku in usklaje- 
vanju stališč v občinah pripravi Republiška kandidacijska konferenca Sociali- 
stične zveze usklađen, enoten predlog liste kandidatov, ki šteje toliko kandi- 
datov, kolikor jih je treba izvoliti. 

Glasovanje na kandidacijskih konferencah mora biti tajno in rezultati gla- 
sovanja ugotovljeni zapisniško. Ker volijo kandidate za člane predsedstva občin- 
ske skupščine — torej več volilnih teles — je treba predložiti kandidatno listo 
v oceno zakonitosti republiški volilni komisiji. Predlog zakona le sumarno do- 
loča postopek ocenjevanja zakonitosti (10. člen), ki je povsem v skladu s po- 
stopkom ocenjevanja zakonitosti po zakonu o volitvah delegacij, kjer je to 
vprašanje tudi podrobneje obrazloženo. 

Glasovanje o listi kandidatov v občinskih skupščinah predlog zakona po- 
drobneje ureja v 12. do 28. členu. Občinske skupščine glasujejo o kandidatni listi 
kot ločena volilna telesa na skupni seji vseh svojih zborov. Za sklepčnost skupne 
seje se zahteva navzočnost večine delegatov vsakega zbora (15. člen), za izvolitev 
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v občini pa mora lista dobiti večino glasov vseh delegatov vseh zborov občinske 
skupščine (23. člen). Tu je treba poudariti posebnost predloga zakona, da lahko 
delegati na skupni seji glasujejo samo za listo tako, da obkrožijo besedi na koncu 
liste: »glasujem za« ali »glasujem proti«. Nihče ne more nobenega kandidata 
z liste na glasovnici prečrtati, ker bi vsako črtanje, kot tudi pripis novega kandi- 
data, pomenilo neveljavnost glasovnic (18. člen). To je razlika od glasovanja 
za listo kandidatov za družbenopolitični zbor po zakonu o volitvah delegacij, kjer 
lahko glasovalec, ki glasuje za listo, glasuje zoper kandidata na listi s tem, da 
njegovo ime prečrta na glasovnici. Sicer pa zakon navaja že znan postopek gla- 
sovanja, ki je veljal doslej v volilnih telesih po občinah za volitve v zbor delov- 
nih skupnosti skupščine SR Slovenije. Takšen je tudi postopek glasovanja v 
družbenopolitičnih zborih občinskih skupščin, ki ga sedaj ureja zakon o volitvah 
delegacij za glasovanje o izvolitvi delegata družbenopolitičnega zbora skupščine 
SR Slovenije. 

Predlog zakona zahteva ugotovitev izida glasovanja že v sami občinski 
skupščini neposredno po končanem glasovanju (19. člen) in nato po občinski vo- 
lilni komisiji na podlagi volilnih spisov (22. člen), ki nato pošlje volilne spise 
republiški volilni komisiji. 

Ko prejme republiška volilna komisija volilne spise, ugotovi izid glasovanja 
v republiki. Lista kandidatov za člane predsedstva je namreč sprejeta, če je bila 
izglasovana najmanj v dveh tretjinah občin na prej opisani način. 

Predlog zakona zahteva objavo poročila o izidu volitev članov predsedstva 
republike v Uradnem listu SRS in predložitev tega poročila s spisi skupščini 
SR Slovenije. 

Končno zakon ureja tudi načela postopka o odpoklicu članov predsedstva 
republike in uzakonjuje podobna načela, ki so obrazložena pri volitvah. Kandi- 
dacijski listi in njenemu sprejemanju ustreza sprejemanje predloga za odpoklic 
(1. odstavek 31. člena), glasovanju o izvolitvi pa glasovanje o odpoklicu (2. in 
3. odstavek 31. člena). 

Predlog zakona pooblašča Republiško konferenco SZDL, da s svojim pra- 
vilnikom podrobneje uredi postopek kandidiranja in predlaganje odpoklica čla- 
nov predsedstva republike. 

MNENJE DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen od- 
sotnega delegata občine Radlje ob Dravi, so na svojem 44. zasedanju dne 22. fe- 
bruarja 1974 obravnavali predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva 
SR Slovenije, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Delegati občin k predlogu zakona niso imeli niti načelnih niti konkretnih 
predlogov za spremembo zakonskega besedila ter predlagajo republiškemu in 
enotnemu zboru delovnih skupnosti, ki sta za sprejem zakona pristojna, da ga 
sprejmeta v predloženem besedilu. 

Št.: 0211-5/74 
Ljubljana, 25. 2. 1974 
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POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, začasna komisija 
enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične odnose in odbor repu- 
bliškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko so na skupni seji 
21. 2. 1974 obravnavali predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva 
Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo iz- 
vršni svet. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona komisiji in odbor niso imeli pri- 
pomb. 

Pri obravnavi predloga zakona po členih pa sta komisiji in odbor sprejeli 
naslednje amandmaje: 

K 3. členu: V prvi vrsti drugega odstavka naj se za besedo »biti« do- 
dasta besedi »več kot«. 

Amandma je potreben zato, ker predlog ustave SR Slovenije v 386. členu 
določa, da nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za člana 
predsedstva republike. 

K 4. členu : Tretji odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Na dopolnilnih volitvah izvoljeni član predsedstva republike, katerega 

mandat je trajal več kot dve leti, je lahko izvoljen še za eno mandatno obdobje.« 
Analogno določbi 3. člena, da nihče ne more biti več kot dvakrat izvoljen za 

člana predsedstva, je prevladalo mišljenje, da je lahko tisti, ki je bil na nado- 
mestnih volitvah izvoljen za daljšo dobo od dveh let, izvoljen ponovno le še za 
eno mandatno obdobje. 

K 25. č 1 e n u : Zadnja beseda drugega odstavka naj se nadomesti z be- 
sedo »pošiljanja«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 28. členu: V tretji vrsti prvega odstavka naj se za besedama »Pred- 

sedstva republike« postavi pika, nadaljnje besedilo pa črta. 
Amandma je potreben zato, ker se voli lista kot celota in ne more priti do 

ponovnih volitev posameznega člana predsedstva s te liste. Ce pride do pono- 
vitev volitev, se ponovi celotni kandidacijski postopek in postopek glasovanja 
za celotno listo. 

Št.: 0211-5/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 

MNENJE K POROČILU 

o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani 
s predlogom dopolnilnega finančnega načrta 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo ter odbor socialno-zdravstvenega zbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje sta na skupni seji dne 
20. februarja 1974 obravnavala poročilo o gradnji in financiranju kliničnega 
centra v Ljubljani s predlogom dopolnilnega finančnega načrta. Navedeno 
poročilo so skupščini SR Slovenije posredovale klinične bolnišnice Ljubljana. 
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Odbora sta ga obravnavala kot informacijo z namenom, da sta oba zbora vsako 
leto vsaj enkrat — kot je bilo to doslej ■— seznanjena s potekom gradnje in z 
eventualnimi problemi, ki se pojavljajo v tej zvezi. 

Po uvodni obrazložitvi predstavnika kliničnih bolnišnic o poteku gradnje 
kliničnega centra in o tem, katere enote že poslujejo, in v tej zvezi o nalogah v 
letošnjem letu, kar je razvidno iz zgoraj navedenega poročila, so poslanci pred- 
vsem obravnavali dokaj akutno vprašanje nadaljnjega financiranja gradnje 
kliničnega centra. 

Poslanci so soglasno izrazili priznanje investitorju, ki je vložil mnogo na- 
porov, da bi investicijsko vrednost zadrževal v razumnih okvirih kljub nezadrž- 
nemu podraževanju tako gradbenega materiala kot tudi storitev in močnemu 
porastu deviznih tečajev. V minulem letu se tem podražitvam ni dalo več izog- 
niti, vendar je investitorju uspelo z arbitražami, delno z uspešnimi pogajanji z 
izvajalci in z nadaljnjimi poenostavitvami rešitev prihraniti približno 17 milijo- 
nov dinarjev. Razen podražitev je prišlo tudi do prekoračitev, ki so bile posle- 
dice odločb inšpekcijskih služb. Nova predračunska vrednost znaša torej 
510 601 157 dinarjev, na podražitve in prekoračitve pa odpade 81 119 157 dinar- 
jev. V skladu s sporazumom in zakonom o gradnji kliničnega centra bi moral 
investitor prevzeti 2% podražitev, torej znesek 8 590 000 dinarjev, ostali so- 
financerji pa skladno s sporazumom ostanek, in sicer 40% SR Slovenija, 60% 
pa skupnosti zdravstvenega zavarovanja Ljubljana, Kranj in Novo mesto. 

Odbora sta pozitivno ocenila sklep investitorja, ki je v želji, da bi olajšal 
sporazumevanje o financiranju podražitev in prekoračitev, prevzel s sklepom 
svojih samoupravnih organov in s soglasjem investicijskega sveta nase obveznost 
pokrivanja 31% celotne podražitve oziroma 25 091 000 dinarjev, ostali sofinan- 
cerji pa pokrivajo 56 028 157 dinarjev. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja so 
po ključu, ki je bil dogovorjen v sporazumu o financiranju, že prevzele obvez- 
nost, da bodo pokrile 60 % od ostanka podražitev in so sklenile pogodbe o oro- 
čanju pri Ljubljanski banki v približni višini 34 milijonov dinarjev. Odprta 
ostaja samo še udeležba SR Slovenije v višini 22 411 263 dinarjev in letošnje 
redne tekoče obveznosti 8 milijonov dinarjev. To pa zato, ker prav sedaj — 
s precejšnjo zakasnitvijo — tečejo razprave o tem, kako prenesti v smislu no- 
vega sistema vse republiške obveznosti glede investicij na področju zdravstva 
na samoupravne interesne skupnosti, v kar je zajet tudi klinični center. V tej 
zvezi je bilo izraženo ločeno mnenje, naj, republika prevzame zapadlo neizpol- 
njeno obveznost sofinanciranja predvsem iz leta 1973 v višini 22 411 263 dinar- 
jev, kar bi bilo v skladu s sporazumom in zakonom o gradnji kliničnega centra. 
Vsekakor pa naj bi izvršni svet — to je bilo soglasno mnenje poslancev — pri 
odločitvah o prenosu obveznosti aktivno pomagal pri zagotovitvi finančnih virov 
za ta del financiranja v zdravstvu. 

Predstavnik zveze skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega za- 
varovanja je poudaril v razpravi, da je financiranje gradnje kliničnega centra z 
gledišča zveze le del celovite problematike prenosa republiških obveznosti tako 
na področju investicij v zdravstvu kot tudi drugih obveznosti. Predstavniki 
skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja so o tem vpra- 
šanju razpravljali 8. februarja 1974 in tudi že prej, je (v oktobru in decembru 
minulega leta) o njem razpravljal zbor delegatov. 2e takrat so terjali od pri- 
stojnih organov točen odgovor, ali bodo te obveznosti prenesene na te skupnosti 
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ali ne. Takšnega odgovora niso dobili in zato tudi programi in finančni načrti 
ne zajemajo teh razmeroma velikih sredstev (157 milijonov dinarjev). Ob koncu 
januarja t. 1. je bila pri republiškem sekretariatu za finance ustanovljena po- 
sebna komisija, ki je obravnavala prenos teh obveznosti. 

Predstavnik zveze je seznanil odbora o povzetku vseh stališč in razprav v 
skupnostih zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja glede prenosa 
teh obveznosti, ki je naslednje: 

1. skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja so na- 
čelno pripravljene prevzeti te obveznosti, vendar na podlagi družbenega dogo- 
vora, ki bi ga sklenile s SR Slovenijo; 

2. skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja lahko za- 
gotovijo potrebna sredstva le skozi prispevno stopnjo in na podlagi samouprav- 
nih sporazumov, ki jih bodo sklenile za redno financiranje svoje dejavnosti; 

3. zato je treba že predložene ali celo verificirane programe v posameznih 
regijah dopolniti še za ta sredstva. Da bi zagotovili ta sredstva, bi potrebovali 
približno 0,5 oziroma nekaj več prispevne stopnje glede na veljavni sistem 
izračunavanja prispevnih stopenj. Prav zaradi tega, da bi lahko bilo samouprav- 
no sporazumevanje uspešno, je potrebno, da republika decidirano da zagotovila 
o razbremenitvi delovnih organizacij glede na svoj predračun v višini prenesenih 
obveznosti; 

4. ugotovljeno je, da smo v precejšnji zamudi in se zato ne moremo izogniti 
bojazni, da se to ne bi negativno odrazilo na kontinuiteto posameznih investi- 
cij. Enako velja za nekatere investicije, kot so medicinska fakulteta in onkološki 
inštitut, ki naj bi stekle po programu že letos; 

5. skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja niso pri- 
pravljene prevzeti zapadlih neizpolnjenih obveznosti SR Slovenije iz preteklih 
let, tu pa gre predvsem za nekatere obveznosti iz leta 1973. 

Odbora sta pozitivno ocenila in sprejela poročilo kliničnih bolnišnic o grad- 
nji in financiranju kliničnega centra in po vsestranski razpravi sprejela soglasno 
naslednje mnenje: 

— nova sistemska ureditev in prenos obveznosti republike na pristojne 
samoupravne interesne skupnosti nikakor ne sme povzročiti zastojev ali celo 
prekinitev gradnje kliničnega centra; 

— z ustreznim družbenim dogovorom je treba rešiti vprašanje prenosa teh 
obveznosti in financiranja dokončne gradnje kliničnega centra v Ljubljani, pri 
katerem naj ima izvršni svet aktivno vlogo in vsestransko pomaga, da se v in- 
teresu celotne družbene skupnosti uspešno in čimprej reši to vprašanje. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta poročilo kliničnih 
bolnišnic in da podpreta prizadevanja investitorja, da se čimprej dokonča ta 
investicija. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 
slanca dr. Srečka Košuto. 

St.: 351-8/74, 402-75/74 
Ljubljana, 22. 2. 1974 
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PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji 
med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje 
industrijskega projekta Livarne železa in tempirnih litin (JU 947) s prilogami 

Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ 
in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v 
zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
in 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) je skupščina SR Slovenije na seji republi- 
škega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela. 

ODLOK 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji 
med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje 

industrijskega projekta Livarne železa in temprnih litin (JU 947) s prilogami 

Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje indu- 
strijskega projekta Livarne železa in temprnih litin (JU 947) s prilogami. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov skupščine SR Slovenije je 
na korespondenčni seji z dne 19. 2. 1974 obravnavala predlog zakona za ratifika- 
cijo sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje industrijskega pro- 
jekta Livarna železa in temprnih litin (JU 947) s prilogami. 

Komisija pri obravnavi teksta ni imela pripomb, zato predlaga pristojnim 
zborom skupščine SR Slovenije, da dajo soglasje k ratifikaciji. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 28. 2. 1974, št. 0100-53/74 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču 
v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih 

v Socialistični republiki Sloveniji 

I. 

Za okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani se določi 18 sodniških mest. 
78 
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ii. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR Slo- 
venije. 

S tem dnem prenehajo veljati določbe II. točke odloka o določitvi števila 
sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospo- 
darskih sodiščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS 17/71), ki se nanašajo na dolo- 
čitev števila sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

Št.: 111-37/74 

OBRAZLOŽITEV 

Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani ima po sedanji sistemizaciji, ki je 
bila določena v aprilu 1971, sistemiziranih 14 sodniških mest. Pri tej sistemiza- 
ciji je bil upoštevan obseg dela in gibanje pripada zadev v letu 1970 in v pred- 
hodnih letih. Pripad zadev, zlasti glavnih, to je gospodarskih sporov, gospodar- 
sko-kazenskih zadev, registrskih in stečajnih zadev, pa se je v letih 1971 do 
1973 še nadalje povečeval in je dosegel prav v zadnjem letu največji obseg v 
obstoju sodišča sploh. Sistemizacija sodniških mest pri tem sodišču se je poka- 
zala kot nezadostna že za zadnjih nekaj let. 

Po merilih za določanje števila sodniških mest pri občinskih, okrožnih in 
okrožnih gospodarskih sodiščih, ki jih je v sodelovanju s sodišči izdelal repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in občo upravo, bi bilo treba glede na pripad 
zadev že v letu 1972 povečati sistemizacijo delovnih mest pri okrožnem gospo- 
darskem sodišču v Ljubljani na 18. V tem letu se je v primerjavi z letom 1970 
povečal pripad pravdnih zadev za ,12 °/o, gospodarsko-kazenskih zadev za 14% 
in stečajnih zadev za 130 "/o. Pripad je naraščal tudi v letu 1973, zaradi česar je 
to sodišče končalo preteklo leto s polletnim zaostankom, kar je za gospodarsko 
sodstvo precejšen zaostanek. 

Predsednik okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani je zaradi tega 
predlagal, naj se sistemizacija sodniških mest poveča za 4 sodniška mesta, 
tako da bi jih bilo skupaj 18. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je skladno s 5. čle- 
nom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji mnenja, da je predlog pred- 
sednika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani za povečanje sodniških 
mest od 14 na 18 utemeljen. Na podlagi statističnih podatkov je bilo namreč 
ugotovljeno, da se je pripad v prvem polletju 1973 pri tem sodišču povečal 
skupno za 28 °/o, pri gospodarskih sporih pa kar za 73 fl/o. Tako povečanje pri- 
pada pa nesporno zahteva po merilih tega sekretariata povečanje števila sistemi- 
ziranih sodniških mest, kot ga predlaga predsednik okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani. 

Komisija za pravosodje je pri obravnavi tega predloga ugotovila, da se pri- 
pad zadev temu sodišču še nadalje dviga in da tudi ni nobenih izgledov, da bi 
bodoče upadel, nasprotno, pričakovati je, da se bo zaradi splošnega pove- 
čanja pravd pred gospodarskimi sodišči tudi v prihodnje še večal. V razpravi 
je bilo posebej opozorjeno, da predlog ne upošteva izredno povečanega obsega 
dela zaradi vpisa temeljnih organizacij združenega dela v sodni register, pa tudi 
ne dodatnega pripada tistih prvostopenjskih zadev, ki jih je doslej obravnavalo 
višje gospodarsko sodišče kot stvarno pristojno sodišče. Zaradi tega bo potrebno 
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v prihodnje v celoti na novo- proučiti sistemizacijo sodniških mest pri gospodar- 
skih sodiščih in takrat tudi ponovno določiti ustrezno sistemizacijo sodniških 
mest pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

Glede na povedano komisija za pravosodje meni, da je predlog odloka ute- 
meljen. 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembah in dopolnitvah sveta SR Slovenije 
za narodno obrambo 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in prvega odstavka II. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 16. členom zakona o splošnem ljudskem odporu 
(Ur. list SRS, št. 28-180/71) je skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah sveta SR Slovenije 

za narodno obrambo 

I. 

Albertu Jakopiču je prenehala funkcija političnega komisarja glav- 
nega štaba za splošni ljudski odpor SR Slovenije. 

Bojanu P o 1 a k u je prenehala funkcija poveljnika glavnega štaba za 
splošni ljudski odpor SR Slovenije. 

S tem jim je prenehala tudi funkcija člana sveta SR Slovenije za narodno 
obrambo. 

II. 

Po položaju je član sveta SR Slovenije za narodno obrambo Rudolf H r i - 
b e r n i k , poveljnik glavnega štaba za splošni ljudski odpor SR Slovenije. 

III. 

Za člana sveta SR Slovenije za narodno obrambo se izvoli 
Franc Poglajen, predsednik koordinacijskega odbora za splošni ljud- 

ski odpor pri republiški koferenci SZDL Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah tretjega odstavka 16. člena zakona o splošnem ljudskem odporu 
so člani sveta po svojem položaju poveljnik najvišjega poveljstva-enot jugoslo- 
vanske ljudske armade na območju Slovenije, poveljnik in politični komisar 
glavnega štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor in republiški sekretar za 
notranje zadeve. Druge člane sveta izvoli skupščina SR Slovenije, ki hkrati 
določi tudi njihovo število. 

78* 
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S prenehanjem funkcije poveljnika in političnega komisarja glavnega štaba 
SR Slovenije za splošni ljudski odpor je Albertu Jakopiču in Bojanu Polaku 
prenehala funkcija člana sveta SR Slovenije za narodno obrambo. Za poveljnika 
glavnega štaba za splošni ljudski odpor SR Slovenije je bil imenovan Rudolf 
Hribernik. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
10. januarja 1974 razpravljala o spremembah in dopolnitvah sveta SR Slovenije 
za narodno obrambo. 

Na podlagi razprave komisija predlaga republiškemu zboru skupščine SR 
Slovenije, da izvoli za člana sveta Franca Poglajna, predsednika koordinacij- 
skega odbora za splošni ljudski odpor pri republiški konferenci SZDL Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi predsednika in sodnikov okrožnega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, 2. točke XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije ter 12. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, 
št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 
o izvolitvi predsednika in sodnikov okrožnega sodišča v Celju 

1. Za predsednika okrožnega sodišča v Celju se izvoli Zdenko Pavlina, 
predsednik občinskega sodišča v Celju; 

2. Za sodnika okrožnega sodišča v Celju se izvolita: 
Janez mr. Novak, sodnik občinskega sodišča v Celju in Drago Š i n k a r , 

sodnik občinskega sodišča v Šoštanju. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 12. 10. 1973 
razpisala prosto mesto predsednika in dve prosti mesti sodnikov pri okrožnem 
sodišču v Celju. 

Na razpisano prosto mesto predsednika okrožnega sodišča v Celju se je pri- 
javil le en kandidat, to je Zdenko Pavlina, predsednik občinskega sodišča v 
Celju. 

Zdenko Pavlina je bil rojen 24. 9. 1930 v Kuzmi. Na pravni fakulteti v 
Ljubljani je diplomiral leta 1955, pravosodni izpit je opravil septembra 1958. 
Sodnik-pripravnik je bil pri okrožnem sodišču v Ljubljani od 1. 9. 1954 do 
31. 7. 1955; od 1. 8. 1955 naprej sodnik okrajnega oziroma pozneje občinskega 
sodišča v Celju in od februarja 1961 dalje predsednik občinskega sodišča v Celju. 

Na razpisani prosti sodniški mesti pri okrožnem sodišču v Celju pa so se 
prijavili: Janez mr. Novak, sodnik občinskega sodišča v Celju; Drago Sinkar, 
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sodnik občinskega sodišča v Šoštanju in Jelka Vertačnik, sodnica občinskega so- 
dišča v Celju. 

Janez mr. Novak je bil rojen 18. 9. 1939 v Murski Soboti. Na pravni fakul- 
teti univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1964. Pravosodni izpit je opravil 
oktobra 1967. Do 1. 11. 1966 je bil zaposlen v tovarni oblačil, perila in pletenin 
Mura, Murska Sobota; od 2. 11. 1966 do 31. 12. 1967 pripravnik in nato referent 
pri občinskem sodišču v Celju, od 1. 1. 1968 do 31. 12. 1969 sodnik občinskega 
sodišča Šmarje pri Jelšah in od 1. 1. 1970 dalje sodnik občinskega sodišča v Celju. 

Drago Šinkar je bil rojen 2. 11. 1939 v Celju. Na pravni fakulteti univerze v 
Ljubljani je diplomiral leta 1966, pravosodni izpit je napravil leta 1969. Od 
1. 9. 1960 do 25. 3. 1961 je bil pomočnik revirnega vodje pri kmetijskem gozdnem 
gospodarstvu Mozirje; od 1. 5. 1962 do 25. 10. 1962 pomočnik taksatorja pri 
gozdnem gospodarstvu Nazarje; od 1. 1. 1967 do 30. 11. 1969 pravni referent pri 
gozdni in lesni industriji Nazarje; od 1. 12. 1969 dalje sodnik občinskega sodišča 
v Šoštanju. 

Jelka Vertačnik je bila rojena 28. 2. 1933 v Mariboru. Na pravni fakulteti 
univerze v Ljubljani je diplomirala leta 1957, sodniški izpit je opravila leta 1961. 
Od 1. 11. 1958 do 21. 6. 1961 je bila pripravnica pri okrožnem sodišču v Celju; 
od 22. 6. 1961 do 30. 4. 1962 sodnica okrajnega sodišča Šmarje pri Jelšah; od 
1. 5. 1962 do 15. 9. 1967 sodnica okrajnega sodišča v Šoštanju; od 16. 9. 1967 
dalje sodnica občinskega sodišča v Celju. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
10. januarja 1974 razpravljala o prijavljenih kandidatih na prosto mesto pred- 
sednika in sodnikov okrožnega sodišča v Celju. Mnenje o prijavljenih kandidatih 
so dali: koordinacijski odbori za kadrovska vprašanja pri občinskih konferencah 
SZDL Celje in Velenje, predsedništvo okrožnega sodišča v Celju in vrhovno 
sodišče SR Slovenije. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga repu- 
bliškemu zboru skupščine SR Slovenije, da izvoli za predsednika okrožnega 
sodišča v Celju Zdenka Pavlino, predsednika občinskega sodišča v Celju in za 
sodnika okrožnega sodišča v Celju Janeza mr. Novaka, sodnika občinskega sodi- 
šča v Celju in Draga Šinkarja, sodnika občinskega sodišča v Šoštanju. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, 2. točke XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije ter 12. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list 
SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti 

Za predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti se izvoli 
Štefan T o t h , direktor trgovskega podjetja Potrošnik v Murski Soboti. 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 9. 11. 1973 
razpisala prosto mesto predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti. Na iz- 
praznjeno mesto predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti se je v dolo- 
čenem roku prijavil edini kandidat Štefan Toth, direktor trgovskega podjetja 
Potrošnik v Murski Soboti. 

Štefan Toth se je rodil 13. 9. 1931 v Murski Soboti. Diplomiral je leta 1957 
na pravni fakulteti v Beogradu, pravosodni izpit pa je opravil leta 1960. Od 
1. 8. 1950 do 30. 9. 1951 je bil zaposlen na okrajnem ljudskem odboru Murska 
Sobota; od 1. 7. 1957 do 27. 12. 1957 pripravnik pri občinskem ljudskem odboru 
Murska Sobota; od 28. 12. 1957 do 30. 9. 1958 pripravnik pri okrožnem sodišču v 
Murski Soboti; od 1. 10. 1958 do 31. 12. 1961 sodnik okrajnega sodišča v Murski 
Soboti; od 1. 1. 1962 do 31. 3. 1965 direktor splošne pravne službe KIK Pomurka, 
Murska Sobota; od 1. 4. 1965 do 27. 6. 1969 podpredsednik in od leta 1967 pred- 
sednik skupščine občine Murska Sobota in od 28. 6. 1968 dalje glavni direktor 
trgovskega podjetja Potrošnik v Murski Soboti. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 10. 
januarja 1974 razpravljala o prijavljenem kandidatu na razpisano prosto mesto 
predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti. Mnenje o javljenem kandi- 
datu so poslali koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri občinski konfe- 
renci SZDL Murska Sobota in vrhovno sodišče SR Slovenije. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga repu- 
bliškemu zboru skupščine SR Slovenije, da izvoli za predsednika okrožnega so- 
dišča v Murski Soboti Štefana Totha, direktorja trgovskega podjetja Potrošnik 
v Murski Soboti. 

PREDLOG ODLOKA 

o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov 
družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj 

in o določitvi delovnih in drugih- organizacij, 
ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter prvega odstavka II. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije in v zvezi s 63., 77. in 85. členom zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list SRS, št. 9-61/69) je skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov 

družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj 
in o določitvi delovnih in drugih organizacij, 
ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet 

I. 

Veljavnost odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete 
visokošolskih zaVodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih 
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organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet, se podaljša največ 
za eno leto. 

II. 
Odlok velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah zakona o visokem šolstvu delegira predstavnike družbene 
skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj skupščina SR Slo- 
venije in določi delovne in druge organizacije, ki delegirajo svoje predstavnike 
v te svete, in koliko jih vsaka delegira. 

Predstavnikom družbene skupnosti, ki jih je imenovala skupščina SR Slo- 
venije v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj, je potekla man- 
datna doba 25. novembra 1973. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je bila sezna- 
njena, da bo v kratkem predložen skupščini SR Slovenije osnutek novega 
zakona v visokem šolstvu in da bodo sprejeti novi statuti o visokošolskih zavo- 
dih in njihovih združenjih. Na osnovi statutov in novega zakona o visokem 
šolstvu bodo na novo konstruirani organi samoupravljanja. Komisija skup- 
ščine SR Slovenije za volitve in imenovanja meni, da za to prehodno ob- 
dobje do sprejetja novega zakona o visokem šolstvu in do sprejetja novih 
statutov ne bi predlagala pristojnim zborom skupščine SR Slovenije v ime- 
novanje novih kandidatov za predstavnike družbene skupnosti v svetih viso- 
košolskih zavodov in njihovih združenj, temveč predlaga, da se podaljša ve- 
ljavnost sedanjega odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupno- 
sti v svetih visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi 
delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet. 
Veljavnost tega odloka pa lahko traja največ eno leto. S tem bi omogočili 
organom samoupravljanja visokošolskih zavodov in njihovih združenj, da do 
sprejetja novih statutov in zakona o visokem šolstvu opravijo s tem v zvezi 
še pomembne naloge, po sprejetju zakona o visokem šolstvu in statutov pa bo 
konstituiranje organov samoupravljanja v skladu z določbami, ki jih bodo 
vsebovali ti predpisi. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 5. fe- 
bruarja 1974 obravnavala predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o 
imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov 
in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 
svojega predstavnika v ta svet, ki ga je skupščini predložila v obravnavo ko- 
misija za volitve in imenovanja skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo poudarjeno, da se s predloženim odlokom začasno po- 
daljšuje veljavnost odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v 
svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih in 
drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet, in sicer največ 
za dobo enega leta. V tem času bo vsekakor sprejet zakon o visokem šolstvu, 
ki bo na novo uredil konstituiranje visokošolskih zavodov in določil način ime- 
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novanja predstavnikov družbene skupnosti v organe visokošolskih zavodov in 
njihovih združenj. 

Pri podrobni obravnavi predloga odloka je komisija sprejela naslednje 
amandmaj e: 

K I.: V četrti vrsti naj se za besedo »svet« doda besedilo v oklepaju »(Uradni 
list SRS, št. 46-258/71)«. 

Dopolnitev je potrebna, ker mora biti iz besedila odloka razvidno, kateri 
odlok se podaljšuje. 

K II.: Besedilo te točke se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.«. 
Predlagana sprememba je v skladu z 215. členom republiške ustave, ki do- 

loča, da morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti objavljeni, preden 
začno veljati. 

St.: 111-21/74 
Ljubljana, 5. 2. 1974 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Novem mestu 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slo- 
venije in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS. 
št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Novem mestu 

I. 

Okrožno sodišče v Novem mestu ima 145 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Slavo A d 1 e š i č , nabavni referent, industrija motornih vozil Novo mesto, 

tovarne opreme Črnomelj, 
Janez Andolšek, destilator, Konus, Slovenske Konjice, obrat Jugo- 

tanin, Sevnica, 
Slavko Avguštin, upokojenec, Novo mesto, Nad mlini 43, 
Niko Badovinac, trgovski poslovodja, kmetijska zadruga Metlika, 
Bogomir Balkovec, samostojni obrtnik, Črnomelj, Sadež 35, 
Ludvik Baraga, upokojenec, Martinja vas 4, p. Mokronog, 
Franc B a r t o 1 j , sekretar občinske konference SZDL Novo mesto, 
Ljubomir B a s t a č , upokojenec, Črnomelj, Kolodvorska 38, 
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Zvone Bavčar, vodja tehničnega sektorja, tekstilna tovarna Novoteks, 
Novo mesto, 

Slavko Bele, upokojenec, Novo mesto, Jerebova 2, 
Miro B e r g e r , pravni referent, industrija motornih vozil Novo mesto, 
Nada B e r o n j a , učiteljica, osnovna šola Črnomelj, 
Vinko B e v c , obratovodja, Kovinarska, tovarna industrijske opreme in 

konstrukcij, Krško, 
Maks Bile, upokojenec, Sevnica, Pot na Zajčjo goro 41, 
Anica Breznikar, konfekcionarka, konfekcija Lisca, Sevnica, obrat 

Senovo, 
Branko Brine, mehanik, belokranjska trikotažna industrija Beti, Metlika, 
Matija Brodarič, zasebni kmetovalec, Griblje 79, p. Gradac v Beli 

krajini, 
Ivan Brsan, šef prometno tehničnega oddelka, avtopromet Gorjanci, 

Straža pri Novem mestu, 
Ivan B r u 1 c , pisarniški delavec, zavarovalnica Sava, Ljubljana, poslovna 

enota Novo mesto, 
Franc Bukovinsky, sekretar medobčinskega komiteja ZK Posavje, 

Brežice, 
Jože Butara, upokojenec, Novo mesto, Cesta herojev 10, 
Jože C v a r , referent za zdravstveno zavarovanje, komunalni zavod za 

socialno zavarovanje Novo mesto, podružnica Krško, 
Milorad Dimitrič, direktor zavoda za požarno varnost Novo mesto, 

mesto, 
Jožica Djordjevič, računovodja, belokranjsko gradbeno podjetje Čr- 

nomelj, 
Rozi Drnovšek, tajnica, trebanjska industrija montažnih objektov 

Trimo, Trebnje, 
Viktor F e 11 i c h , obratni inženir, gozdno gospodarstvo Brežice, 
Ratimir Filej, tehnolog, Strojna tovarna Trbovlje, tovarna konstrukcij 

Sevnica, 
Karel Florjančič, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje Ljudska po- 

trošnja, Brežice, 
Edvin Fornazarič, zasebni kmetovalec, Krško, Sremiška 16/a, 
Alojz Gabrijel, direktor službe za pripravo proizvodnje, splošno grad- 

beno podjetje Pionir, Novo mesto, 
Karel G a 1 i č , upravnik obrata, podjetje Remont, Mirna peč, 
Janko Gladek, obratovodja mehanskega obrata, Cosmos, Ljubljana, to- 

varna Belt, Črnomelj, 
Franc Golob, vodja sektorja za stanovanjsko gospodarstvo, podjetje 

Dominvest, Novo mesto, 
Anica Grabrij an, referent, skupščina občine Metlika, 
Karol G r u b a r , nabavni referent, Iskra Kranj, obrat uporov Šentjernej, 
Vekoslav G u š t i n , komercialni direktor, splošno gradbeno podjetje Pio- 

nir, Novo mesto, 
Mihael H a 1 e r , upokojenec, Artiče 22, p. Artiče, 
Anton Henigman, direktor, čevljarsko'podjetje Bor, Dolenjske To- 

plice, 
Lidija Hočevar, instruktorica, Labod, tovarna perila, Novo mesto, 

obrat Krško, 
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Štefka Horvat, učiteljica, osnovna šola Jurij Dalmatin, Krško, 
Stane Hribar, skladiščnik, tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj, 

Krško, 
Anton H u t a r , zasebni kmetovalec, Rožni dol 8, p. Semič, 
Franc 11 a š , zasebni kmetovalec, Dule 3, p. Škocjan, 
Miloš J a n či č , upokojenec, Novo mesto, Cankarjeva 25, 
Franc J a v o r n i k , voznik viličarja, Agrokombinat, trgovsko in proiz- 

vajalno podjetje, Krško, 
Božo K e r i n , sekretar, Agraria, proizvodno in trgovsko podjetje export- 

import, Brežice, 
Jože Klemenčič, organizacijski sekretar občinskega sindikalnega sveta 

Trebnje, 
Mirko K n a f e 1 j c , upokojenec, Novo mesto, Ulica Milke Sobar-Nataše 4. 
Jože Kocjan, predmetni učitelj, osnovna šola Veliki Gaber, 
Stane Kolar, vodja tehnične službe, stanovanjsko podjetje Trebnje, 
Franc K o 1 e n c , skladiščnik, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija 

Dana, Mirna, 
Maks Koležnik, sekretar samoupravnih organov, belokranjska triko- 

tažna industrija Beti, Metlika, 
Leopold K o m a n , upokojenec, Krško, Cesta krških žrtev 127. 
Milan Kor če, elektrotehnik, Iskra Kranj, tovarna usmerniških naprav 

Novo mesto, 
Anton K o r i t n i k , mojster elektro delavnice, tovarna celuloze in papirja 

Djuro Salaj, Krško, 
Franc K o š m r 1 j , direktor, industrija obutve Novo mesto, 
Jože K o v a č i č , samostojni obrtnik, Brod 24, p. Podbočje, 
Tone K o v a č i č , referent za splošne zadeve, Iskra Kranj, obrat upori 

Šentjernej, 
Franc Kraševec, delovodja vinogradniškega obrata, kmetijska zadruga 

Metlika, 
Franc . Kremesec, vodja skladišč, transportno gradbeno podjetje 

Metlika, 
Heda Križ, planer, tovarna zdravil Krka, Novo mesto, 
Martin Kržan, zasebni kmetovalec, Cundrovec 21, p. Brežice, 
Anton Kukembergar, zasebni kmetovalec, Gornje Ponikve 20, p. 

Trebnje, 
Milan K u k o v e c , tehnolog za montažo avtomobilov, industrija motornih 

vozil Novo mesto, 
Aleš Kulovec, vodja administracije, lesni kombinat Novoles, Novo 

mesto, 
Mija K u m e r , izmenski tehnik, tovarna zdravil Krka, Novo mesto, 
Stanislav K u n e j , ekonomist, služba družbenega knjigovodstva Krško, 
Mijo K u r p e s , tehnolog proizvodnje in časa, tekstilna tovarna Novoteks, 

Novo mesto, 
Dragica Levstik, pisarniška delavka, Metalna, Maribor, obrat Krmelj, 
Franc L i n d i č , gozdarski delovodja, gozdno gospodarstvo Brežice, gozdni 

obrat Mokronog, 
Anton M a 1 n a r i č , vodja splošnega sektorja, industrija in rudniki neko- 

vin Kremen, Novo mesto, 
Franc Medved, mizar, tovarna pohištva Brežice, 
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Jože Medved, socialni delavec, kazensko poboljševalni dom Dob pri 
Mirni, p. Mirna, 

Pavel Mihelčič, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje Mercator, Novo 
mesto, • 

Tončka Mihelčič, merilka, Iskra Kranj, tovarna kondenzatorjev Semič, 
Julka M i h e v c , pisarniška delavka, skupščina občine Trebnje, 
Jože M i k 1 i č , samostojni mikrobiolog, tovarna zdravil Krka, Novo 

mesto, 
Ljubo Miloševič, ravnatelj, osnovna šola Stopiče, 
Franc M 1 e k u š , mizar, tovarna pohištva Brežice, 
Ivan M o h a r , obračunski knjigovodja, Labod, tovarna perila Novo mesto, 
Stanko M o 1 a n , upravnik, Agraria, proizvodno in trgovsko podjetje ex- 

port-import, Brežice, 
Edvard M o 1 j k , vodja tehnološke kontrole, Kovinarska, tovarna industrij- 

ske opreme in konstrukcij, Krško, 
Franc M o 1 j k , referent za tehnično dokumentacijo, Iskra Kranj, tovarna 

kondenzatorjev Semič, 
Jože M r z 1 a k , upokojenec, Novo mesto, Nad mlini 17, 
Vane M u r n , upokojenec, Novo mesto, Resljeva 4, 
Milan M u š e t, vodja prodajnega oddelka, industrija motornih vozil 

Novo mesto, 
Stane Novak, referent za kalkulacije, trebanjska industrija montažnih 

objektov Trimo, Trebnje, 
Zmago Novak, direktor tehničnega sektorja, lesni kombinat Novoles, 

Novo mesto, 
Franc Pavlin, vodja predilnice, tekstilna tovarna Novoteks, Novo mesto, 
Zdenko Pečar, vodja oddelka Iskra Kranj, keramični kondenzatorji 

Žužemberk, 
Janko P e č a r i č , zasebni kmetovalec, Curili 4, p. Metlika, 
Dmitar P e r i č , sekretar, industrija obutve Novo mesto, 
Stane P e r n e r , upokojenec, Mostec 8, p. Dobova, 
Jože Petančič, pedagoški svetovalec, zavod za šolstvo SR Slovenije, 

organizacijska enota Novo mesto, 
Rudolf Pintar, šef hotela Metropol, avtopromet Gorjanci, Straža pri 

Novem mestu, 
Ivan P 1 a n t a n , ravnatelj, osnovna šola Vavta vas, p. Straža pri Novem 

mestu, 
Milan Poljanšek, sekretar, Kopitarna, Sevnica, 
Marija Ponikvar, blagajnik, Surovina Maribor, odkupna postaja 

Trebnje, 
Ludvik P o v h , zasebni kmetovalec, Bregansko selo, p. Jesenice na Do- 

lenjskem, 
Anica P o ž e k . skladiščna delavka, konfekcija Lisca, Sevnica, 
Dušanka Ravbar, gospodinja, Krško, Stermeckijeva 8, 
Anton R o 1 i h , upokojenec, Novo mesto, Ljubljanska 5, 
Metod Rom, gozdarski tehnik, gozdno gospodarstvo Novo mesto, gozdni 

obrat Podturen, p. Dolenjske Toplice, 
Milan Rožac, upokojenec, Dolenja vas 52, p. Artiče, 
Anica Rožič, učiteljica, osnovna šola bratov Ribarjev, Brežice, 
Mirko R o ž m a n , zasebni kmetovalec, Pesje 9, p. Krško,, 
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Boris S a v n i k , predsednik izvršnega odbora kulturne skupnosti Novo 
mesto, 

Zofija Simončič, pisarniška delavka, občinska konferenca SZDL 
Krško 

Leon S k r a b 1, šef tehničnega sektorja, podjetja za PTT promet Novo 
mesto, 

Ivan S 1 a d i č , strojnik v polnilnici, tovarna rastlinskih specialitet in de- 
stilacija Dana, Mirna, 

Stanko S 1 a p š a k , upokojenec, Krmelj 72, p. Krmelj, 
Franc Somrak, upokojenec, Novo mesto, Paderšičeva 16, 
Jože Strugar, avtomehanik, splošno gradbeno podjetje Pionir, Novo 

mesto, 
Brane S u h y , upokojenec, Novo mesto, Streliška 5, 
Marija S u h y , upokojenka, Novo mesto, Streliška 5, 
Marko Svetina, direktor splošne službe, splošno gradbeno podjetje 

Pionir, Novo mesto, 
Anton Sega, ravnatelj, dijaški dom Majde Šile, Novo mesto, 
Zvonko S e r b e c , nabavni referent, Elektro gospodarstvo Maribor, elek- 

trarna Brestanica, 
Martin Šetinc, zasebni kmetovalec, Sentlenart 95, p. Brežice, 
Boris S k e d e 1 j , vodja priprave dela, tovarna zdravil Krka, Novo mesto, 
Jože Skoberne, jamski nadzornik, rudnik rjavega premoga Senovo, 
Jožefa S k u f c a , predmetna učiteljica, šolski center za gostinstvo Novo 

mesto, 
Stanislav S k u f c a , vodja sektorja konfekcije, tekstilna tovarna Novo- 

teks, Novo mesto, 
Anton S p e 1 k o , vodja službe za varstvo pri delu, lesni kombinat Novoles, 

Novo mesto, 
Dragica Stajdohar, sekretarka občinskega odbora RK Črnomelj, 
Jože S t r a v s , delavec, tovarna pohištva Brežice, 
Franc S v a b , samostojni obrtnik, Sevnica, Glavni trg 10, 
Jožica Svarc, delavka v kontroli, Iskra Kranj, obrat elektrolitskih 

kondenzatorjev Mokronog, 
Franc Taborski, upokojenec, Novo mesto, Zagrebška 8, 
Edo Tavčar, direktor primarnega sektorja, lesni kombinat Novoles, 

Novo mesto, 
Angela Tisu, pedagoška svetovalka, zavod za šolstvo SRS, organizacijska 

enota Novo mesto, 
Martin Tomšič, delavec v recepciji, hotel Grad, Otočec ob Krki, 
Albina T o š e s k a , namestnik tehničnega vodje, konfekcija Komet, 

Metlika, 
Ivan T u r k , ribiški čuvaj, ribiško društvo Novo mesto, 
Jože U d o v i č , upokojenec, Novo mesto, Kettejev drevored 14, 
Anton V a j s , vodja obrata, industrija motornih vozil Novo mesto, obrat 

Črnomelj, 
Franc V e s e 1 i č , medicinski tehnik, splošna bolnica Brežice, 
Alojz Vidmar, impregner, Iskra Kranj, tovarna kondenzatorjev, Semič, 
Matija W e i s s , upokojenec, Loka 76, p. Črnomelj, 
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dr. Dušica W o 1 f , vodja farmakološkega laboratorija, tovarna zdravil 
Krka, Novo mesto, 

Terezija Zagore, administrator, železniška postaja Sevnica, 
Božidar Zaje, vodja gospodarskega sektorja, Iskra Kranj, tovarna usmer- 

niških naprav Novo mesto, 
Alojz Zaletel, delavec, Agraria, proizvodno in trgovsko podjetje export- 

import, Brežice, 
Miro Z a 1 o k a r , upravnik, zavod SRS za rezerve, silos Straža pri Novem 

mestu, 
Franc Zaman, ravnatelj, osnovna šola Šmarjeta, p. Šmarješke Toplice. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnikom porotnikom okrožnega sodišča v Novem mestu je potekla man- 
datna doba 25. novembra 1973. Okrožno sodišče Novo mesto predlaga povečanje 
števila sodnikov porotnikov od sedanjih 140 na 145 sodnikov porotnikov. 

Kandidate za sodnike porotnike so evidentirali koordinacijski odbori za 
kadrovska vprašanja pri občinskih konferencah SZDL na območju okrožnega 
sodišča Novo mesto. 

Sestav predlaganih kandidatov za sodnike porotnike je naslednji: 

po panogi zaposlitve: 
iz področja gospodarstva 
iz področja negospodarske dejavnosti 
zasebni kmetovalci 
upokojenci 
samostojni obrtniki, gospodinja 

83 kandidatov ali 57 % 
26 kandidatov ali 18 °/o 
10 kandidatov ali 7 % 
22 kandidatov ali 15 ">/o 

4 kandidati ali 3 °/» 

po šolski izobrazbi: 
osnovna šola, šola za kvalificirane 
in visoko kvalificirane delavce in 
nepopolna srednja šola 
popolna srednja šola 
višja in visoka šola 

55 kandidatov ali 38 ®/o 
56 kandidatov ali 39 '%> 
34 kandidatov ali 23 "/o 

3. po starosti: 
do 30 let 13 kandidatov ali 9 %> 
od 30 do 45 let 75 kandidatov ali 52 % 
nad 45 let 57 kandidatov ali 39 !,/o 

Med predlaganimi kandidati je 25 žensk ali 18 '%>. 
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala 

o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Novem mestu in na 
podlagi razprave daje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov okrožnega sodišča v Novem mestu republiškemu zboru skupščine 
SR Slovenije v obravnavo in izvolitev. 
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PREDLOG ODLOKA 

o sestavu sveta arhiva Slovenije in o določitvi organizacij in organov, 
ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter prvega odstavka II. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije in v zvezi s 24. in 36. členom zakona o arhivskem gradivu 
in o arhivih (Uradni list SRS, št. 34-295/73) je skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o sestavu sveta arhiva Slovenije in o določitvi organizacij in organov, 
ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet 

I. 

Svet arhiva Slovenije je sestavljen po načelu enakega zastopstva predstav- 
nikov širše družbene skupnosti in predstavnikov delovne skupnosti arhiva Slo- 
venije. 

II. 

V svetu arhiva Slovenije je pet predstavnikov širše družbene skupnosti in 
pet predstavnikov delovne skupnosti arhiva Slovenije. 

III. 

Po enega predstavnika delegirajo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Univerza v Ljubljani, 
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, 
Zavod za spomeniško varstvo SRS. 

IV. 

Delovna skupnost arhiva Slovenije delegira v svet arhiva Slovenije pet 
svojih predstavnikov. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški in prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije sta na seji 
dne 3. oktobra 1973 sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o arhiv- 
skem gradivu in o arhivih. 

Ustanovitelj arhiva Slovenije je skupščina SR Slovenije (24. člen zakona 
o arhivskem gradivu in o arhivih). 

Po določbah 36. člena tega zakona je družbeni organ za opravljanje zadev 
posebnega družbenega pomena v arhivu Slovenije svet arhiva. 
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Z aktom ustanovitelja se določi, katere organizacije in organi delegirajo 
svoje predstavnike v svet arhiva. S tem aktom se tudi določi, da je svet arhiva 
sestavljen po načelu enakega zastopstva predstavnikov širše družbene skupnosti 
in predstavnikov delovne skupnosti arhiva ali po načelu ločenih skupin. Delegati 
so za svoje delo odgovorni tistim, ki jih delegirajo v svet arhiva. 

Pri pripravi predloga o sestavu sveta arhiva Slovenije in o določitvi orga- 
nizacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet, je komisija sode- 
lovala s predstavniki arhiva Slovenije. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da je 
svet arhiva Slovenije sestavljen po načelu enakega zastopstva predstavnikov 
širše družbene skupnosti in predstavnikov delovne skupnosti arhiva. Po enega 
predstavnika pa naj bi delegirali: Republiška konferenca SZDL Slovenije, Re- 
publiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Univerza v Ljubljani, Inštitut za zgo- 
dovino delavskega gibanja v Ljubljani in Zavod za spomeniško varstvo SR Slo- 
venije. Delovna skupnost arhiva Slovenije delegira v svet arhiva pet svojih 
predstavnikov. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 5. 2. 1974, št. 111-108/74. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju republiške volilne komisije v Ljubljani 

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o volitvah delegacij in delegiranju dele- 
gatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti je skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o imenovanju republiške volilne komisije v Ljubljani 

V republiško volilno komisijo v Ljubljani se imenujejo: 

za predsednika: 
Janez Šinkovec, sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije, 

za namestnika: 
Milan Kosterca, sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije, 

za tajnika: 
dr. Kostja Konvalinka, pomočnik sekretarja za zakonodajo v izvrš- 
nem svetu skupščine SR Slovenije, 

za namestnika: 
Ivan B i t e n c , vodja poslanske pisarne pri mestni konferenci SZDL Ljub- 
ljana, 
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za člana: 
Stana B r e z a r , strokovni sodelavec ustavnega sodišča SR Slovenije, 

za namestnika: 
Jelka Pečar, tajnik skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, 

za člana: 
Franček Kavčič, svetnik za razvoj sindikalne organiziranosti pri re- 
publiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije, 

za namestnika: 
Roman O s t e r c , sekretar volilne komisije pri republiški konferenci SZDL 
Slovenije, 

za člana: 
Gojmir Komar, sekretar prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slo- 
venije, 

za namestnika: 
Jernej Vrhunec, sekretar zasedanja delegatov občin v skupščini SR 
Slovenije, 

za člana: 
Ciril Ribičič, asistent pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 

za namestnika: 
Marija Metlika-Pavček, sodnica okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani, 

za člana: 
Pavel Zupančič, sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije, 

za namestnika: 
Branko G r o s e k , šef kabineta podpredsednika izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 14. člena zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov 
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti republiško volilno komisijo sestavljajo 
predsednik, tajnik in pet članov. Predsednik, tajnik in vsak član volilne komisije 
imajo namestnika. 

Po določbah 15. člena imenuje republiško volilno komisijo skupščina So- 
cialistične republike Slovenije. Za predsednika republiške volilne komisije in 
njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Republiška volilna komisija: skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo 
določb zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki se nanašajo na postopek; usklajuje delo občinskih vo- 
lilnih komisij in jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona; 
predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona; določa enotne standarde za vo- 
lilni material in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil ter nadzo- 
ruje, kako se ti standardi in pogoji upoštevajo; ugotavlja ali je lista za delegate 
v družbenopolitičnem zboru skupščine Socialistične republike Slovenije sestav- 
ljena v skladu z zakonom; objavlja izid glasovanja o listi za delegate v družbe- 
nopolitičnem zboru skupščine Socialistične republike Slovenije; opravlja druge 
naloge, ki jih določa ta zakon. 
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Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji 
dne 21. februarja 1974 razpravljala o kandidatih za sestav republiške volilne 
komisije v Ljubljani. Na podlagi razprave daje komisija skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja predlog odloka o imenovanju republiške volilne ko- 
misije v Ljubljani republiškemu zboru skupščine SR Slovenije v obravnavo in 
imenovanje. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnice okrožnega sodišča v Novem mestu 
in izvolitvi sodnice okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in 2. točke XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične re- 
publike Slovenije ter drugega odstavka 12. člena zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi sodnice okrožnega sodišča v Novem mestu in 
izvolitvi sodnice okrožnega sodišča v Ljubljani 

1. Razreši se 
Magda Rous, dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Novem mestu. 

2. Za sodnico okrožnega sodišča v Ljubljani se izvoli 
Magda Rous, sodnica okrožnega sodišča v Novem mestu. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 14. 12. 1973 
razpisala prosto mesto sodnika pri okrožnem sodišču v Ljubljani. 

Na razpisano prosto mesto sodnika pri okrožnem sodišču v Ljubljani se je 
prijavila Magda Rous, sodnica okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Magda Rous je bila rojena 24. 4. 1939 v Celju. Na pravni fakulteti v Za- 
grebu je diplomirala leta 1962. Pravosodni izpit je opravila 26. 11. 1964. Priprav- 
niško dobo je opravila na občinskem sodišču v Žalcu in na okrožnem sodišču v 
Celju. Od 1. januarja 1965 do 23. septembra 1970 je bila sodnica občinskega 
sodišča v Novem mestu in 23. septembra 1970 izvoljena za sodnico okrožnega 
sodišča v Novem mestu. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
21. 2. 1974 razpravljala o prijavljenem kandidatu na prosto sodniško mesto 
okrožnega sodišča v Ljubljani ter obravnavala mnenje vrhovnega sodišča SR 
Slovenije in koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri občinski konfe- 
renci SZDL Novo mesto. 

Na podlagi razprave komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imeno- 
vanja predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije razreši Magdo Rous 
dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Novem mestu in izvoli za sodnico okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

79 
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PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Sloveije in 2. točke XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične re- 
publike Slovenije ter v zvezi s prvim odstavkom 50. člena zakona o gospodarskih 
sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani 

Dr. Ljubo Drnovšek se razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani s 1. aprilom 1974. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnik okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani dr. Ljubo Drnovšek je 
dne 11. 2. 1974 poslal komisiji skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja 
vlogo, v kateri prosi, da ga skupščina SR Slovenije razreši dolžnosti sodnika 
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani s 1. aprilom 1974, ker se želi zaradi 
zdravstvenih razlogov upokojiti. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
21. februarja 1974 razpravljala o vlogi dr. Ljuba Drnovška, sodnika okrožnega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani in predlaga, da republiški zbor skupščine 
SR Slovenije razreši dr. Ljuba Drnovška dolžnosti sodnika okrožnega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
vrhovnega sodišča SR Slovenije 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slo- 
venije in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 
20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

vrhovnega sodišča SR Slovenije 

I. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije ima 20 sodnikov porotnikov. 
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II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Franc Belehar, kvalificirani gumar, Sava, industrija gumijevih, usnje- 

nih in kemičnih izdelkov, Kranj; 
Jože Biro, vodja proizvodnje, tovarna kovinske opreme Primat, Maribor, 

obrat Lendava; 
Franc Boštjančič, upokojenec, Ljubljana, Streliška 1; 
Silvo B r g 1 e z , varnostni tehnik, rudniki svinca in topilnica Mežica; 
Peter Cesar, delovodja v skladišču lesa, tovarna celuloze in papirja 

D juro Salaj, Krško; 
Jože F u r 1 a n , šef obrata za proizvodnjo mesa, združeno kmetijsko go^ 

zdarsko podjetje Kočevje; 
dr. Bogdan Kavčič, profesor, višja šola za organizacijo dela, Kranj; 
Rado Kmetec, vršilec dolžnosti direktorja, TOZD delavnic, avtobusni 

promet, Maribor; 
Tone Lotrič, šef strežbe, hotel Evropa, Celje; 
Branko M a g a j n a , dipl. ekonomist, vodja razvojno-študijske grupe, TOZD 

izgradnja in razvoj, Luka Koper, Koper; 
Mario M a n z o n i, poslovodja prodajalne I, podjetje Chemo, Ljubljana; 
Branko Pahor, obratovodja, Saturnus, Ljubljana; 
dr. Milan Paunovič, zdravnik, zdravstveni dom Ljubljana, enota Moste; 
Martina Petrič, upokojenka, Novo mesto, Breg 11; 
Alojz P u š n i k , visoko kvalificirani delavec, nadzornik službe proge, sek- 

cija za vleko, Nova Gorica; 
Franc R e m s , kovinostrugar, Titan, Kamnik; 
Stane R e p a r , upokojenec, Ljubljana, Linhartova 60; 
Andrej Zalokar, žerjavovodja, železarna Jesenice; 
Martin Zaman, strugar, Strojna tovarna, Trbovlje; 
Mihael Zilavec, medfazni kontrolor, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnikom porotnikom vrhovnega sodišča SR Slovenije je potekla mandatna 
doba 11. februarja 1974. Vrhovno sodišče SR Slovenije predlaga, da skupščina 
SR Slovenije izvoli 20 sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Kandidate za sodnike porotnike pri vrhovnem sodišču SR Slovenije so evi- 
dentirali koordinacijski odbori za kadrovska vprašanja pri občinskih konferen- 
cah SZDL. 

Med predlaganimi delegati je zaposlenih: 11 v industriji, 1 v šolstvu, 1 v 
zdravstvu, 1 v trgovini, 1 v gostinstvu, 2 v prometu. Upokojenci so trije. 

Komisija skupščine SR Sloveije za volitve in imenovanja je na svoji 56. seji 
razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike pri vrhovnem sodišču SR Slo- 
venije in na podlagi razprave daje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije republiškemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije v obravnavo in izvolitev. 
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PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih 
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije 
na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 

I. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Celju ima 54 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Anton Arnšek, delovodja transporta, tovarna celuloze in papirja D j uro 

Sala j, Krško; 
Manfred B e 1 c e r , računovodski delavec, tovarna modne konfekcije To- 

per, Celje; 
Ivanka Cankar, računovodkinja, restavracija Ojstrica, Celje; 
Ludvik Cvirn, tehnolog delovnih postopkov, konfekcija Lisca, Sevnica; 
Majda Erjavec, računovodkinja, servis za popravilo tehtnic Utež, Celje; 
Franjo F e r 1 i n , vodja obrata kleparstvo, kotlarstvo in vodovod, specia- 

lizirano podjetje za industrijsko opremo SOP, Krško; 
Mirko Firer, poslovodja brusilnice kristala, steklarna Boris Kidrič, Ro- 

gaška Slatina; 
Franjo Fliser, vodja obrata Velenje, trgovsko in proizvodno podjetje 

Era, Velenje, kmetijski sektor Velenje; 
Marjan Gaberšek, vodja TOZD modni salon, komunalni obrtni center 

Velenje; 
Anica Halužan, vodja planske službe, zdravilišče Rogaška Slatina; 
Bogo Hasenbihel, dipl. inž., vodja komercialno-tehničnega sektorja, 

lesnoindustrijsko podjetje Konjice, Slovenske Konjice; 
Kristian Hrastel, vodja splošnega sektorja, rudnik lignita Velenje; 
Jože Jakše, upokojenec, Celje, Na zelenici 7; 
Vlado J u r a k , šef oddelka dolgoročnih poslov, Ljubljanska banka, Ljub- 

ljana, podružnica Celje; 
Milan Kavčič, delovodja oddelka izdelovalnice ročajev, emajlirnica, me- 

talna industrija, orodjarna Emo, Celje; 
Viktor Knez, oddelkovodja v montaži, tovarna gospodinjske opreme Go- 

renje, Velenje; 
Franc Kokot, tajnik krajevne skupnosti Dolgo polje, Celje; 
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Karmen-Zlata Koprivnik, pomočnik direktorja finančnega sektorja, 
kovaška industrija Žreče; 

Cirila K o r b a r , komercialno obračunski referent, trgovsko podjetje na 
veliko in malo Tehnomercator, Celje; 

Vinko K u z m a n , inž., statik v projektivnem oddelku, zavod za napredek 
gospodarstva Celje; 

Leon Lazar, pomočnik predstavnika zavarovalnega sektorja, komunalni 
zavod za socialno zavarovanje Celje; 

Štefan Lojen, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje Jelša, Šmarje pri 
Jelšah, poslovalnica Buče; 

Miro Malgaj, medicinski laborant, zavod za medicinsko rehabilitacijo, 
zdravilišče Laško; 

Vinko Mastnak, inž., obratovodja, kmetijski kombinat Šentjur pri 
Celju, delovna enota Slom, Ponikva; 

Ivan Melik, črkostavec, obratovodja, kemična in grafična industrija 
Aero, Celje; 

Maksimilijan Mule j , šef prodaje, tovarna tehtnic Libela, Celje; 
Drago Murovič, tajnik organov upravljanja, metalurško kemična indu- 

strija Cinkarna, Celje; 
Franjo Novak, vodja komercialne službe, lesno industrijski kombinat 

Savinja, Celje; 
Franc Ocvir k, delovodja transporta, združeno podjetje slovenske žele- 

zarne Ljubljana, železarna Store; 
Henrik O m e r z u , skladiščnik tekstila, trgovsko gostinsko podjetje Po- 

savje, Brežice; 
Justin P a c e k , vodja delovne enote strojna postaja, Agrokombinat, Krško; 
Andrej P a v č i č , pravni referent, zavarovalnica Sava, Ljubljana, poslovna 

enota Celje; 
Boris Pavlenč, vodja organizacijsko kadrovskega sektorja, Slovenijales, 

Ljubljana, tovarna pohištva Brežice; 
Janez Pešec, šef področja prodaje na drobno, veletrgovsko gostinsko tu- 

ristično in proizvodno podjetje Merx, Celje; 
Alojz P i n t e r , oddelkovodja pododdelka, trgovsko podjetje na debelo in 

drobno Tkanina, Celje; 
Jožica Pinter, samostojni kontrolor, služba družbenega knjigovodstva, 

podružnica Žalec; 
Rudi Požar, upravitelj, splošna bolnica Brežice; 
Jožica R e č n i k , računovodska delavka, veletrgovsko gostinsko turistično 

in proizvodno podjetje Merx, Celje, TOZD prodaja na drobno, Šentjur pri Celju; 
Jože Rogl, tkalski mojster, tekstilna tovarna Prebold; 
Raj ko S e 1 i š n i k , obratovodja tesarstva, gozdarstvo in lesna industrija 

Nazarje, TOZD lesna obrt Smreka, Gornji grad; 
Vinko Soderžnik, vodja skladišča surovih kož, industrijski kombinat 

Konus, Slovenske Konjice; 
Branko Stamejčič, vodja pomožnih služb, veletrgovina s tehničnim 

blagom Kovinotehna, Celje; 
Anton T o m a n , delavec-pospeševalec, kmetijski kombinat Hmezad, Žalec, 

TOZD kooperacija; 
Ivan T u r n š e k , računovodski delavec, kmetijski kombinat Hmezad, Ža- 

lec, TOZD kmetijstvo; 
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Drago Ulaga, strojni delovodja, strojno industrijsko podjetje Sip, Šem- 
peter v Savinjski dolini; 

Nada U r š i č , upokojenka, Celje, Ulica 29. novembra 22; 
Franc V a 11 e , vodja komercialnega sektorja, gozdarstvo in lesna indu- 

strija Glin, Nazarje; 
Alojz V o 1 a r i č , vodja proizvodnje, tovarna industrijske opreme in kon- 

strukcij Kovinarska, Krško; 
Stanislav V o v k , mizar, Slovenijales, Stilles, tovarna stilnega pohištva 

in notranje opreme Sevnica; 
Franc V r b n j a k , obratovodja mehaničnega servisa, gradbeno industrij- 

sko podjetje Ingrad, Celje; 
Antonija Z a 11 e r , samostojni svetovalec za kadrovske zadeve, skupščina 

občine Celje; 
Jože Z o r k o , skladiščnik, industrija motornih vozil Novo mesto, TOZD 

tovarna avtomobilskih prikolic Brežice; 
Marija Zor ko, evidentičar, tovarna volnenih izdelkov Volna, Laško; 
Jože 2 e v a r t, upravitelj, Savinjsko-šaleški zdravstveni dom, Velenje. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnikom porotnikom okrožnega gospodarskega sodišča v Celju je potekla 
mandatna doba dne 11. februarja 1974. Okrožno gospodarsko sodišče v Celju 
predlaga, da skupščina SR Slovenije izvoli 54 sodnikov porotnikov okrožnega 
gospodarskega sodišča v Celju. 

Kandidate za sodnike porotnike so evidentifali koordinacijski odbori za 
kadrovska vprašanja iz območja vseh enajstih občin področja okrožnega go- 
spodarskega sodišča v Celju. 

Med predlaganimi kandidati je zaposlenih, po panogah: v industriji 27; 
v trgovini 8; v kmetijstvu 4; v zdravstvu 4; v bankah 2; v gostinstvu 1; v obrti 1; 
ostali 7. 

Med predlaganimi kandidati je 10 žensk ali 18,5 %>. 
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 

21. februarja 1974 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega go- 
skodarskega sodišča v Celju in na podlagi razprave daje predlog odloka o dolo- 
čitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju republiškemu zboru skupščine SR Slovenije v obravnavo in izvolitev. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Benedik Majda: 87 
Briški Andrej: 55 
Cigale Marija: 42 
Česnik Janko: 13, 48 
Dernovšek Jože: 14, 25, 73 
Florjainčič Jože: 6, 15, 22, 23, 36, 51, 

109, 110 
Forte Karel: 26, 79 
Gerbec Franci: 13, 15 
Gorišek Vlado: 30 
G o s 1 a r Miran: 114 
G r a h o r Andrej: 54, 105, 107 
Hočevar France: 116 
H o r j a k Dušan: 28 
Jenko Marjan: 78 
Jenko Stane: 9 
J ere Franc: 12 
Klančnik Gregor: 10, 30, 34, 49 
Koprive Jak: 98 
Košir Martin: 22, 75 
Kraigher Sergej: 59 

Kreft Ivan: 12, 21, 23, 24, 40, 101, 108, 
109 

Lešnik Zoran: 9, 11 
M a j e r i č Avgust: 97 
M i koš Boris: 12, 43, 102 
Polič Miloš: 100 
Pušenjak Rado: 10, 12, 13, 21, 27, 98, 

101 
Rakčević Milena: 54 
Ren k o Ivan: 8, 38, 50, 51, 86 
Rus Vojan: 85, 88 
Saje Miro: 103 
Samb t Štefan: 83, 112 
Stropnik Lojzka: 47, 76 
S ve tel j Franc: 48, 84 
Ulrih Ela: 37 
Vadnjal Boris: 33 
Vipotnik Janez: 89 
Vrhove c Stane: 11, 12, 16 
Zidar Milovan: 112 

Gospodarski zbor 

Antončič Alojz: 142 
C u z n a r Franc: 162, 163 
Cvilak Davorin: 163 
Gole Ivan: 127, 132, 137 
Kolarič Janko: 134, 140, 156, 160 
Lipičar Rado: 149, 150, 154 
M a ko ve c Stojan: 126, 153 
M ar en k Ivo: 150 
Nemec Štefan: 133 
Petauer Franc: 136 

Pijrš Jurij: 163 
Polajnar Tone: 141, 145 
Pungerčar Stane: 160 
Saje Miro: 129, 143, 144, 145, 152, 153, 

157 
Simšič Stane: 144, 147, 160 
Tepina Jože: 130 
W in kler Peter: 151 
2 i gon Žarko1: 127 
Zlebnik Mara: 129, 137 

Prosvetno-kulturni zbor 

Bračič Vladimir: 177 
D r a k s 1 e r Zvonko: 181 
F eld in Boris: 167 
Finžgar Peter: 169 
Gostenčnik-Zmavc Lojzka: 171 
H a si Miran: 182, 183, 184, 189 
Kej žar Leopold: 172, 176, 180 
Kuhar Boris: 187 
Lipužič Boris: 192 
M e g 1 i č Janez: 197 

Mer čun Milan: 173, 174, 199, 201 
M u š i č Vladimir: 191 
Petrič Ernest: 194 
Polj anšek Miloš: 200 
Sega Drago: 198 
Štefani č Lojze: 190 
Svajncer Janez: 182, 186, 196 
Ujčič Andrej: 173, 174 
U r š i č Vlado : 196 

Socialno-zdravstveni zbor 

B r i c e 1 j Franc: 206, 241 
Cigale Marija: 214 
Fazarinc Anton: 226 
F i 11 i Boris: 211, 223, 230, 239 
Gaspari Marjan: 237 

Graibenšek Anton: 235 
H o d a 1 i č Milan: 243 
11 i c h Milovan: 236 
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S o c i a 1 n o - z d r a v s t v e n i zbor 

49. seja — 7. februarja 1974 
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2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  202 

3. Določitev dnevnega reda    202 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 48. seje socialno-zdravstvenega zbora  203 

2. Poslanska vprašanja  203 

Govorniki : 
dr. Dominik Komadina      203 
Franc Brieelj    206 
dr. Dominik Komadina  206 
Emil Šuštar  207 
dr. Dominik Komadina .  207 
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dr. Matija Mrgole  209 
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3. Mnenje k osnutku ustave SR Slovenije  212 

4. Soglasje k predlogu ustave SFR Jugoslavije  213 

5. Osnutek zakona o družinskih razmerjih  213 
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Marija Cigale   214 

6. Vpogled v srednjeročni okvirni program razvoja zdravstvenega var- 
stva prebivalstva v SR Sloveniji v obdobju 1971 do 1974 in informa- 
cija o zdravstvenem stanju prebivalstva, higienskih razmerah in orga- 
nizaciji zdravstvene službe v SFR Jugoslaviji  216 

Govorniki : 
dr. Ivan Kastelic   217 
dr. Čedomir Vukmanovič  219 
Anica Okršlar  222 
dr. Ivan Kastelic  222 
Boris Filli  223 
dr. Borut Rus . ■  223 
dr. Ivan Kastelic   223 

7. Volitev delegacije socialno-zdravstvenega zbora za udeležbo na pro- 
slavi 30-letnice SNOS v Črnomlju  224 
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2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda    225 

3. Določitev dnevnega reda   225 
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1. Odobritev zapisnika 49. seje socia.lno-zdravstvenega zbora  226 
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3. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave SIR. Slovenije  226 
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Anica Okršlar    227 
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Milan Razdevšek    229 
Boris Filli  230 
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5. Obravnava predloga ustave Socialistične republike Slovenije .... 239 
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34. seja — 

Enotni zbor delovnih skupnosti 

7. januarja 1974 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   245 

2. Določitev dnevnega reda  245 

3. Sporočila pred prehodom na dnevni red  245 

Dnevni red: 

1. Skupne obrazložitve k 
a) predlogu ustave SFR Jugoslavije  246 

Govorniki : 
dr. Jože Brilej  246 
Ivan Kreft  252 
dr. Vbjan Rus   255 

b) osnutku ukrepov za odpravljanje državnega kapitala v SR Sloveniji 262 

Govornik : 
Zvone Dragan   262 

c) k osnutku družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in 
oblikovanja sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 . . . 268 

Govornik: 
dr. Aleksandra Koimhauser  268 

d) k predlogu zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitič- 
nih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letu 1974 in k izhodiščem za sestavo repu- 
bliškega proračuna za leto 1974   273 

Govornik: 
Jože Florjančič  273 

e) k ugotovitvam in stališčem izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
o poročilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji  278 

Govornik: 
Milovan Zidar  278 

2. Odobritev zapisnika 33. seje enotnega zbora  282 

3. Usklajevanje predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davkih občanov    . 283 

Govornik: 
Mara Žlebnik   283 
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4. Predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti v letu 1974     • 284 

Govorniki : 
Jože Tepina    284 
Lojze Fortuna      
Jože Pratengrazer   

5. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1975   285 

Govorniki : 
Miran Hasl   ^85 
Jože Tepina    
Miran Hasl    
dr. Aleksandra 'Kornhauser  ^ 
Franc Kosmač    2»v 
Jože Tepina    "290 

6. Osnutek družbenega dogovora o osnovah za programiranje nalog in 
oblikovanje sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 .... 291 

7. Ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poro- 
čilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji in k predloigom za spremembe in do- 
polnitve zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji  291 

8. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in .izobraževanja v SR Sloveniji 292 

Govornik: 
Emil Roje  ^92 

9. Poslanska vprašanja   294 
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35. seja — 28. februarja 1974 
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1. Odsotnost poslancev . . 

2. Določitev dnevnega reda 
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2. Predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti  298 
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3. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije  300 

4. Predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin 
Izola, Koper in Piran   301 

5. Predlog zakona o evidenci volilne pravice  301 

6. Predlog zakoina o volitvah in odpoklicu člana predsedstva SFRJ iz 
Socialistične republike Slovenije  302 

7. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik 
in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije  302 

8. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva SR Slovenije 303 

Zasedanje delegatov občin 

42. zasedanje — 17. januarja 1974 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  305 

2. Sporočila pred iprehodom na dnevni red  305 

Dnevni red: 

1. Osnutek zakona o družinskih razmerjih  306 

Govorniki: 
dr. Viljem Lippai     306 
Zofka Stojanovič  308 
Karmen Langus  309 
Marjan Marinšek    313 

2. Ugotovitev navzočnosti delegatov   313 

Govornik: 
Jernej Vrhunec   313 

3. Osnutek zakona o prekrških zoper javni red in mir    313 

Govorniki: 
Janez Zemljarič  314 
Karmen Langus    314 
Milutin Mužič  316 

4. Poročilo o sektorskih posvetih s tajniki komisij občinskih skupščin za 
vlage in pritožbe na področju SR Slovenije septembra in oktobra 
1973. leta    317 

Govorn ik: 
Janez Pirnat .     317 
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5. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 321 

Govornika : 
Miloš Poljanšek  321 
Andrej Ujčič   324 

6. Predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini  326 

Govorniki: 
Darjo Valentič  326 
Marjan Marinšejt  327 
Jože Lekšan    327 

43. zasedanje — 12. februarja 1974 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   329 

2. Sporočila pred prehodom na dnevni red  329 

Dnevni red: 

1. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974   330 

Govorniki: 
Marjan Oblak   330 
Dušan Burnik  332 
Ferdo Papič     333 
Marjan Oblak  333 
Ferdo Papič   334 

2. Osnutek zakona o varstvu pri delu  334 

Govornika : 
Jernej Mlakar   334 
Dušan Burnik      337 
Jernej Mlakar  339 

3. Ugotovitev navzočnosti delegatov  340 

Govorn ik: 
Jernej Vrhunec   340 

4. Osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o 
oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 ..... 340 

Govorniki: 
dr. Aleksandra Kornhauser  340 
Ferdo Papič   347 
Zvonimir Bohte    349 
dr. Aleksandra Kornhauser   350 
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44. zasedanje — 22. februarja 1974 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   355 

2. Sporočila pred prehodom na dnevni red   355 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti i  356 

Govorniki : 
Milan Baškovič .       356 
Zvonko Uršič  -   360 
"Vida Brumen    362 
dr. Kostja Konvalinka  363 
Zvonko Uršič   366 
Milan Baškovič    367 
Vida Brumen    367 
Stevo Bberl  •  367 
dr. Kostja Konvalinka   367 

2. Ugotovitev navzočnosti delegatov  368 

Govornik: 
Jernej Vrhunec   368 

3. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po de- 
javnostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine SR Slovenije 368 

Govorniki : 
Vinko Jagodič .     368 
Vinko Jurkas     369 
Alojz Slemenik    369 
Tone Urbas  i  370 
Ivam Mravlje   370 
Vlado Klemenčič  370 
Zvonko Uršič    371 
Ivan Bitenc   371 
Milan Baškovič    372 
Vinko Jurkas   372 
Ivan Bitenc  373 

4. Predlog zakona o evidenci volilne pravice  373 

5. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične 
republike Slovenije  374 

6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakotna o osnovni šoli 374 

Govornik: 
Leopold Kejžar  374 

7. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa  375 

Govornika : 
Andrej Grahor  376 
Prane Lipovšek   377 
Andrej Grahor    379 
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Priloge 

1. Pismena vprašanja poslancev: 
— Ivain Kreft, poslanec republiškega zbora  381 
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zJbora  382 
— Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora  383 
— Janez Vidmar, poslanec gospodarskega zbora  383 
— Žarko Žigon, poslanec gospodarskega zbora  384 
— Miran Hasl, poslanec prosvetno-kulturnega zbora  386 
— Milan Razdevšek, poslanec socialno-zdravstvenega zbora  386 

2. Predlog ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije .... 386 
Obrazložitev . . 499 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in talks    591 
Obrazložitev  592 
Amandmaji Izvršnega sveta  594 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  594 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora — dodatno 

poročilo ...... v  595 
— odbora za finance gospodarskega zbora  596 
— zakonodajno-pravne komisije  596 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov   597 
Obrazložitev  600 
Amandmaji Izvršnega sveta    . 604 
Mnenje delegatov občin  604 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora ....... 605 
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja 

družbenoekonomskih odnosov  606 
— zakonodajno-pravne komisije  607 
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno (poročilo  607 
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja 

družbenoekonomskih odnosov in odbora republiškega zbora za 
finance   608 

5. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1974   608 
Obrazložitev   612 
Mnenje delegatov občin  613 

Poročila: 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 613 
— zakonodajno-pravne komisije  615 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  615 
— odbora za finance gospodarskega zbora   . 615 

6. Predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti v letu 1974    . .    615 
Obrazložitev   617 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  622 
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— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja 
družbenoekonomskih odnosov .    625 

— zakonodajno-pravne komisije   625 

7. Osnutek združbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o 
oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 .... 625 
Obrazložitev  632 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  634 
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja 

družbenoekonomskih odnosov  636 

8. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974   637 

Poročila: 
— odbora za finaince in proračun republiškega zbora  646 
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s .področja 

družbenoekonomskih odnosov  646 
— pismena razprava poslanca Ivana Krefta  648 

9. Osnutek zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodar- 
skih dejavnosti • • • ®50 
Obrazložitev .     650 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  651 
— odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora  651 
— odbora za finance gospodarskega zbora  651 
— zakonodajno-pravne komisije   651 

10. Osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SK Slovenije 
za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije 
združenega dela   651 
Obrazložitev   660 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  671 
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose .... 674 
— odbora za finance gospodarskega zbora  675 
— zakonodajno-pravne komisije   . 678 

11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1961 
do 1976   678 
Obrazložitev    679 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  681 
— odbora za finance gospodarskega zbora  682 
— zakonodajno-pravne komisije   682 

12. Osnutek zakona o poravnanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o 
povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo že- 
lezniških prog v SR Sloveniji  682 
Obrazložitev .    682 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora   683 
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— odbora za finance gospodarskega zbora  683 
— zakonodajno-pravne komisije  683 

13. Osnutek zakona o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po 
zakonu o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železni- 
ških prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača  683 
Obrazložitev  683 

■ Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  684 
— odbora za finance gospodarskega zbora  684 
— zakonodajno-pravne komisije  684 

14. Predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju 
učinkov, nastalih v dtrugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe neka- 
terih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi 
dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporab- 
nikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih sredstev 
in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve .... 684 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  685 
— odbora za finance gospodarskega zbora  685 
— zakonodajno-pravne komisije  686 

15. Osnutek odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmer- 
janju učinkov, nastalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe 
nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri de- 
litvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim upo- 
rabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih sred- 
stev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil za bančne storitve 686 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora  687 
— odibora za finance gospodarskega zbora  687 
— zakonodajnospravne komisije   687 

16. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 687 
Mnenje delegatov občin  699 

Poročila: 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora  700 
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetm>kulturnega zbora . . 702 
— zakonodajno-pravne komisije   702 
— pismena razprava poslanca Ivana Krefta  704 

17. Predlog zakona o filmu  705 
Obrazložitev  710 

Poročila: 
•— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora  713 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — dodatno 

poročilo  715 
— odbora prosvetno-kul turnega zbora za kulturne dejavnosti .... 716 
— zakonodajno-pravne komisije   719 
— zakonodajno-tpravne komisije — dodatno poročilo  720 

18. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški 
službi   721 
Obrazložitev  727 
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Poročila: 
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . 728 
— zaikonodajno-pravne komisije  729 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora  730 

19. Predlog zakona o spremembi zakona o visoki ekonomsiko-komercialni 
šoli v Mariboru  730 
Obrazložitev    731 

Poročila: 
— odbora za prosveto in .kulturo republiškega zbora .. . . 732 
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora 733 
— zaikonodajno-pravne komisije  733 

20. Ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poro- 
čilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji in k predlogom za spremembe in dopol- 
nitve zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji  733 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin  737 

Poročilo: 
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in za- 

časne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja 
družbenoekonomskih odnosov   742 
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Obrazložitev 1233 
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	62. seja — 28. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost .poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 61. seje gospodarskega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije
	4. Osnutek zakona o rudarstvu
	5. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa
	6. Predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti
	7. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije
	8. Osnutek zakona o dajanju poroštva SR Slovenije za obveznosti organizacij združenega dela pri določenih tujih posojilih
	9. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje industrijskega projekta Livarna železa in tempirnih litin
	10. Imenovanje komisije za izvedbo postopka usklajevanja predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini



	Prosvetno-kulturni zbor
	50. seja — 7. januarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 49. seje prosvetno-kulturnega zbora
	2. Mnenje k osnutku ustave SR Slovenije
	3. Soglasje k predlogu ustave SFR Jugoslavije
	4. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
	5. Predlog zakona o filmu
	6. Predlog zakona o spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru
	7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi
	8. Predlog za ratifikacijo programa kulturnega, znanstvenega in prosvetnega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko
	9. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikovdružbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovihzdruženj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajosvojega predstavnika v te svete
	10. Predlog odtoka o sestavi Arhiva Slovenije in o določitvi organizacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet
	11. Volitev delegacije zbora za udeležbo na proslavi 30-letnice SNOS vČrnomlju
	12. Poslanska vprašanja


	51. seja — 28. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 50. seje prosvetno-kulturnega zbora
	2. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije
	3. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije
	4. Položaj in razvoj radia in televizije Ljubljana v luči nekaterih najpomembnejših sestavin



	Socialno-zdravstveni zbor
	49. seja — 7. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 48. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Mnenje k osnutku ustave SR Slovenije
	4. Soglasje k predlogu ustave SFR Jugoslavije
	5. Osnutek zakona o družinskih razmerjih
	6. Vpogled v srednjeročni okvirni program razvoja zdravstvenega varstvaprebivalstva v SR Sloveniji v obdobju 1971 do 1974 in informacijao zdravstvenem stanju prebivalstva, higienskih razmerah in organizacijizdravstvene službe v SFR Jugoslaviji
	7. Volitev delegacije socialno-zdravstvenega zbora za udeležbo na proslavi 30-letnice SNOS v Črnomlju


	50. seja — 28. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 49. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije
	3. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave SK Slovenije
	4. Poročilo o gradnji to financiranju kliničnega centra v Ljubljani s predlogom dopolnilnega finančnega načrta
	5. Obravnava predloga ustave Socialistične republike Slovenije
	6. Poslanska vprašanja



	Enotni zbor delovnih skupnosti
	34. seja — 7. januarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Skupne obrazložitve k
	a) predlogu ustave SFR Jugoslavije
	b) osnutku ukrepov za odpravljanje državnega kapitala v SR Sloveniji
	c) k osnutku družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in oblikovanja sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974
	d) k predlogu zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974 in k izhodiščem za sestavo republiškega proračuna za leto 1974
	e) k ugotovitvam in stališčem izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o poročilu o delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji

	2. Odobritev zapisnika 33. seje enotnega zbora
	3. Usklajevanje predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov
	4. Predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974
	5. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1975
	6. Osnutek družbenega dogovora o osnovah za programiranje nalog inoblikovanje sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974
	7. Ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poročiluo delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manjrazvitih območij v SR Sloveniji in k predlogom za spremembe in dopolnitvezakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitihobmočij v SR Sloveniji
	8. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
	9. Poslanska vprašanja


	35. seja — 28. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 34. seje enotnega zbora
	2. Predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
	3. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine Socialistične republike Slovenije
	4. Predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, Koper in Piran
	5. Predlog zakona o evidenci volilne pravice
	6. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu člana predsedstva SFRJ iz Socialistične republike Slovenije
	7. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije
	8. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva SR Slovenije



	Zasedanje delegatov občin
	42. zasedanje — 17. januarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda
	2. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Osnutek zakona o družinskih razmerjih
	2. Ugotovitev navzočnosti delegatov
	3. Osnutek zakona o prekrških zoper javni red in mir
	4. Poročilo o sektorskih posvetih s tajniki komisij občinskih skupščin za vloge in pritožbe na področju SR Slovenije septembra in oktobra 1973. leta
	5. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
	6. Predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini


	43. zasedanje — 12. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda
	2. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974
	2. Osnutek zakona o varstvu pri delu
	3. Ugotovitev navzočnosti delegatov
	4. Osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974


	44. zasedanje — 22. februarja 1974
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda
	2. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
	2. Ugotovitev navzočnosti delegatov
	3. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega dela skupščine SR Slovenije
	4. Predlog zakona o evidenci volilne pravice
	5. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične republike Slovenije
	6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakotna o osnovni šoli
	7. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa



	Priloge
	1. Pismena vprašanja poslancev
	2. Predlog ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije
	Obrazložitev

	3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in talks
	Obrazložitev
	Amandmaji Izvršnega sveta
	Poročila

	4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov
	Obrazložitev
	Amandmaji Izvršnega sveta
	Mnenje delegatov občin
	Poročila

	5. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1974
	Obrazložitev
	Mnenje delegatov občin
	Poročila

	6. Predlog zakona o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnostiin samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenihdejavnosti v letu 1974
	Obrazložitev
	Poročila

	7. Osnutek družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974
	Obrazložitev
	Poročila

	8. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1974
	Poročila

	9. Osnutek zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti
	Obrazložitev
	Poročila

	10. Osnutek zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela
	Obrazložitev
	Poročila

	11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvisredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1961do 1976
	Obrazložitev
	Poročila

	12. Osnutek zakona o poravnanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji
	Obrazložitev
	Poročila

	13. Osnutek zakona o načinu poravnavanja obveznosti SR Slovenije po zakonu o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most—Šentilj ter Koper—Prešnica—Divača
	Obrazložitev
	Poročila

	14. Predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nastalih v drugem polletju 1973 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od...
	Poročila

	15. Osnutek odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usmerjanju učinkov, nastalih po 1. januarju 1974 z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer nekaterim uporabnikom družbenih sredstev izven gospodarstva od naloženih sredstev in z ukinitvijo temeljnega davka od plačil...
	Poročila

	16. Osnutek resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
	Poročila

	17. Predlog zakona o filmu
	Obrazložitev
	Poročila

	18. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi
	Obrazložitev
	Poročila

	19. Predlog zakona o spremembi zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru
	Obrazložitev
	Poročila

	20. Ugotovitve in stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k poročiluo delu komisije izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitihobmočij v SR Sloveniji in k predlogom za spremembe in dopolnitvezakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območijv SR Sloveniji
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročilo

	21. Osnutek zakona o družinski razmerjih
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	22. Osnutek zakona o prekrških zoper javni red in mir
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	23. Predlog zakona o evidenci nastanitve občanov in registru prebivalstva
	Obrazložitev
	Poročila

	24. Predlog zakona o pogojih stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
	Obrazložitev
	Stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	25. Predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje mesečnih nadomestil osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem
	26. Predlog odloka o soglasju k ratifikaciji programa kulturnega, znanstvenega in prosvetnega sodelovanja med Jugoslavijo in Finsko
	Obrazložitev
	Poročilo

	27. Predlog odloka o soglasju k ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Republike Italije o ribolovu italijanskih ribičev v jugoslovanskih vodah, ki je bil podpisan 15. junija 1973 v Beogradu
	Obrazložitev
	Poročila

	28. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadk v vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu
	Obrazložitev
	Poročilo

	29. Poročilo h gradivu »Vpogled v srednjeročni okvirni program razvoja zdravstvenega varstva prebivalstva SR Slovenije v obdobju 1971 do 1975«
	30. Predlog ustave Socialistične republike Slovenije
	Obrazložitev
	Poročilo

	31. Poročilo o obravnavi položaja in razvoja RTV Ljubljana v luči nekaterih najpomembnejših sestavin
	32. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
	Obrazložitev
	Mnenje delegatov občin
	Poročila

	33. Predlog zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti
	Obrazložitev
	Poročila

	34. Osnutek zakona o rudarstvu
	Obrazložitev
	Poročila

	35. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	36. Osnutek zakona o dajanju poroštva SR Slovenije za obveznosti organizacij združenega dela pri določenih tujih posojilih
	Obrazložitev
	Poročila

	37. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije
	Poročilo

	38. Predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih Skupnosti
	Obrazložitev
	Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	Poročila

	39. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnosti in okoliših za zbor združenega dela skupščine SR Slovenije
	Obrazložitev
	Predlogi delegatov občin
	Poročila

	40. Predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, Koper in Piran
	Obrazložitev
	Poročilo

	41. Predlog zakona o evidenci volilne pravice
	Obrazložitev
	Mnenje delegatov občin
	Poročilo

	42. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu člana Predsedstva SFR Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije
	Obrazložitev
	Poročilo

	43. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije
	Obrazložitev
	Poročilo

	44. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu predsedstva Socialistične republike Slovenije
	Obrazložitev
	Mnenje delegatov občin
	Poročilo

	45. Mnenje k poročilu o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani s predlogom dopolnilnega finančnega načrta
	46. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje industrijskega projekta Livarne železa in tempirnih litin s prilogami
	Obrazložitev
	Poročilo

	47. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri Okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji
	Obrazložitev

	48. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah sveta SR Slovenije za narodno obrambo
	Obrazložitev

	49. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in sodnikov Okrožnega sodišča v Celju
	Obrazložitev

	50. Predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti
	Obrazložitev

	51. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikovdružbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovihzdruženj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajosvojega predstavnika v ta svet
	Obrazložitev
	Poročilo

	52. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu
	Obrazložitev

	53. Predlog odloka o sestavu sveta arhiva Slovenije in o določitvi organizacij in organov, ki delegirajo svoje predstavnike v ta svet
	Obrazložitev
	Poročilo

	54. Predlog odloka o imenovanju republiške volilne komisije v Ljubljani
	Obrazložitev

	55. Predlog odloka o razrešitvi sodnice Okrožnega sodišča v Novem mestu in izvolitvi sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani
	Obrazložitev

	56. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
	Obrazložitev

	57. Predlog odtoka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije
	Obrazložitev

	58. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju
	Obrazložitev

	59. Seznam govornikov


