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11. seja 

(29. januarja 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Z dopisom dne 20. 1. 1975 sem razširil dnevni red z naslednjimi točkami: 
— predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in ob- 

veznosti Socialistične republike Slovenije za intervencije v gospodarstvu na do- 
ločene temeljne organizacije združenega dela; 

— predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih 
oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji; 

— predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije 
Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam vas, da je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije predlagal, da se odloži: 

— predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst ter 
njihovih razvojnih oblik in 

— predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst. 
To smo upoštevali in zato ta dva predloga odlokov umikamo z dnevnega 

reda. 
Glede na to predlagam zboru naslednji dnevni red: 

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

2. odobritev zapisnika 10. seje Zbora združenega dela; 
3. osnutek resolucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slove- 

nije z državami v razvoju; 
4. predlog stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične 

republike Slovenije s sosednjimi državami; 
5. predlog zakona o republiških svetih; 
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6. predlog zakona o Svetu republike; 
7. predlog zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje 

posledic naravnih nesreč; 
8. osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter 

razmerjih pri delu v upravnih organih v Socialistični republiki Sloveniji; 
9. predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in ob- 

veznosti Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu na do- 
ločene organizacije združenega dela; 

10. predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih 
oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji; 

11. predlog odloka o sestavi republiških komitejev; 
12. predlog predsednika Izvršnega sveta za spremembe in dopolnitve v 

sestavi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije; 
13. predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije 

Socialistične republike Slovenije; 
14. volitve in imenovanja; 
15. vprašanja delegatov. 
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? Ima kdo kakšno pripom- 

bo? (Ne.) 
Kdor je za ta dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.) 
Dnevni red je soglasno sprejet. 
Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 

smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo 
uvodne obrazložitve k 3., 4. in 12. točki dnevnega reda poslušali na skupnem 
zasedanju vseh treh zborov, in sicer po obravnavi 2. točke dnevnega reda. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili za današnjo sejo zbora 
povabljeni predstavniki Gospodarske zbornice SR Slovenije, Zveze sindikatov 
Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva v Socialistični' republiki Sloveniji 
— centrala Ljubljana, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet, Samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo Socialistične 
republike Slovenije, Mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni 
lastnini in Centra za proučevanje in sodelovanje z deželami v razvoju. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika tovariša 
Janeza Hercoga, za člana tovariša Marjana Jurjeca in Leopolda Zupanca. 

Ali so omenjeni tovariši prisotni? (Da.) Želi morda kdo o tem predlogu 
razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. 
Glasovali bomo javno, z dvigom rok. 

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

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 11. sejo zbora izvoljeni: za predsednika tovariš Janez Hercog, za 
člana tovariš Marjan Jurjec in Leopold Zupanec. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila dele- 
gatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter z njim sezna- 
nijo zbor. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda,to je na odobritev zapisnika 
10. seje Zbora združenega dela. 

Prejeli ste zapisnik 10. seje Zbora združenega dela. Ima kdo pripombe ali 
predloge za dopolnitev zapisnika? Skupina delegatov kulturno-prosvetnega pod- 
ročja iz okoliša 6 s sedežem v Celju je poslala pismene pripombe k zapisniku. 
Opozarja, da v zapisniku ni naveden amandma skupine, da je zapisnik dobila 
prepozno, in predlaga, da naj bi bili v zapisniku tudi odgovori na delegatska 
vprašanja! 

Prosim tovariša sekretarja, da odgovori na ta vprašanja! 

Janez Zaje: Skupina delegatov 6. okoliša s sedežem v Celju je po- 
slala tri pripombe, kot je rekel tovariš predsednik. Prva pripomba pravi, da je 
v zapisniku izpuščeno besedilo amandmaja, ki ga je skupina podpisnikov pred- 
ložila k 7. točki dnevnega reda na 10. seji Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. Besedila amandmajev, ki se dajejo na seji zbora, bi morala biti 
v zapisniku. Poleg tega bi moral zapisnik vsebovati tudi obrazložitve, zakaj so 
bili amandmaji zavrnjeni. 

Dosedanja praksa pisanja zapisnikov je bila takšna, da se v zapisniku sicer 
omeni, da so bili amandmaji dani, umaknjeni, zavrnjeni ali sprejeti. Ni pa bilo 
v zapisniku zapisano njihovo besedilo, ker so vsi delegati dobili amandmaje 
pismeno že prej. Praksa je bila, da so se zapisali samo tisti amandmaji, ki so 
se ustno predložili na sami seji. Ce so delegati mnenja, da bi bilo potrebno 
v bodoče vse amandmaje v celoti zapisati v zapisnik, bomo to storili. Ob tem 
bi opozoril še na to, da tudi ne pišemo amandmajev odborov in drugih skup- 
ščinskih teles, ker so napisani v njihovih poročilih; ta pa so razdeljena vsem 
delegatom. 

Poleg tega je tudi pripomba, da bi moralo biti obrazloženo, zakaj amandma 
ni bil sprejet. Mislim, da tega ne bi mogli sprejeti, ker bi bil zapisnik pre- 
obsežen. Razprave o amandmajih so včasih zelo dolge. Poleg tega zapisnika 
se piše o seji še zapisnik v celoti. 

V zvezi z dostavo zapisnika bi povedal, da so določene tehnične težave. 
Zakoni in druga gradiva imajo pri dostavljanju prednost. V bodoče si bomo 
prizadevali zapisnike čimprej poslati. 

V zvezi z delegatskimi vprašanji do sedaj ni bila praksa, da bi bila v zapis- 
nikih v celoti objavljena. Ta predlog bomo posredovali Predsedstvu. Ce bo treba, 
bomo delegatom pošiljali tudi odgovore na vprašanja. 

Predsednik Štefan Nemec: Ima še kdo kakšno pripombo k zapisniku 
10. seje Zbora združenega dela? Besedo ima Jože Gluk! 

Jože Gluk: Skupina delegatov kulturno-prosvetnega področja iz 6. 
okoliša — Celje je na zadnji seji obravnavala dostavo zapisnikov. Tukaj pre- 
brana pripomba je zadevala predvsem delo delegatov. Delegati, ki niso na seji, 
sedaj niso obveščeni, kaj se je na seji zgodilo v zvezi z amandmaji. Sedaj je 
samo napisano, da je bil amandma sprejet ali zavrnjen. Ni pa poleg kratke 
obrazložitve, zakaj je bil zavrnjen. 

Janez Zaje: V tem primeru je bil amandma umaknjen. Po obrazložitvi 
predstavnika Izvršnega sveta je predstavnik vaše delegacije amandma umaknil. 
Mislim, da zato v tej zvezi dodatna obrazložitev ni potrebna. 
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Predsednik Štefan Nemec: Ali se strinjate, da zapisnika ni treba 
popravljati? Kdor je za odobritev zapisnika 10. seje Zbora združenega dela, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) S tem je zapisnik 10. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja, da da poročilo! 

Janez Hercog: Komisija za verifikacijo pooblastil je pregledala po- 
oblastila in ugotovila: Za današnjo sejo je predložilo delegatska pooblastila 
143 delegatov. Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij 
oziroma okolišev: za gospodarsko področje iz 5. okoliša 1 delegat, iz 14. okoliša 
1 delegat, iz 31. okoliša 2 delegata, iz 33. okoliša 1 delegat; za področje kmetij- 
stva iz 4. okoliša 1 delegat, iz 7. okoliša 1 delegat. Odsotnih je torej 7 delegatov, 
5 delegatov z gospodarskega področja in 2 delegata iz kmetijstva. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? Očitno ne! 

Prehajamo na glasovanje o poročilu Komisije. Glasovali bomo javno in v 
celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 11. sejo Zbora združenega dela. 

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

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela. Skupaj z drugima zboroma 
bomo poslušali obrazložitve k 3., 4. in 12. točki dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujejmo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Osolnika, 
načelnika Urada za mednarodno sodelovanje. 

K tej točki ste za gradivo prejeli poročilo o ekonomskih odnosih Sociali- 
stične republike Slovenije z deželami v razvoju. Uvodno obrazložitev smo že 
poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov, ki jo je dal podpredsednik 
Izvršnega sveta tovariš Rudi Cačinovič. Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR 
Slovenije obravnava osnutek resolucije kot predlog resolucije v smislu 296. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži predlog za skrajšani 
postopek! Besedo ima tovarišica Milena Rakčevič. 

Milena Rakčevič: Obrazložitev predloga za skrajšani postopek je 
dal že tovariš podpredsednik Čačinovič. 



11. seja 7 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo o postopku in dajem predlog na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da se s predlogom Izvršnega sveta strinjate. Zato bomo obrav- 
navah resolucijo v zadnji fazi, to je kot predlog. 

Gradivo so obravnavali : Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora 
in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo, Komisija za mednarodne odnose, ki je dala poročilo, in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. 
Prejeli pa ste tudi dopisa Izvršnega sveta z dne 15. 1. 1975 in 21. 1. 1975 ter pri- 
pombe delegata tovariša Mira Slajmerja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš dr. Boris Zidarič, 
predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Dr. Boris Zidarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gospodarska zbornica Slovenije je v preteklem letu storila precejšen napredek 
na področju organiziranja dela in združevanja sredstev za sodelovanje z deže- 
lami v razvoju. Ustanovila je tri telesa: Odbor za gospodarsko sodelovanje z 
deželami v razvoju, Odbor za predinvesticijsko in investicijsko delo v deželah 
v razvoju in Komisijo za vprašanja zunanjetrgovinske mreže v deželah v 
razvoju. Meseca junija preteklega leta pa je bil podpisan samoupravni spo- 
razum o združevanju sredstev za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z 
deželami v razvoju in so bila zbrana tudi že prva sredstva v višini 5,5 stare 
milijarde dinarjev. 

Ker je o vsem tem delu Komite za ekonomske odnose s tujino Izvršnega 
sveta izčrpno poročal, se v podrobnosti ne bom spuščal. Želel bi se omejiti na 
nekaj osnovnih ugotovitev, ki izvirajo iz analize rezultatov dosedanjih akcij. 

Osnovna ugotovitev je, da je bil dosežen na tem področju viden napredek. 
V gospodarstvo je prodrlo prepričanje, da to sodelovanje ni zgolj politična 
nujnost, ki izvira iz naše pripadnosti neuvrščenemu svetu, temveč da je osnovni 
pogoj za naš gospodarski razvoj. To zadeva izvoz blaga, tehnologijo in opremo, 
kooperacijo in tudi dolgoročno zagotavljanje surovin naši industriji. Taki so 
sedaj procesi v svetu, katerega surovinska osnova bo kmalu razdeljena prav 
s skupnimi naložbami in z drugimi dolgoročnimi oblikami sodelovanja z deže- 
lami v razvoju. Če se ne bomo pravočasno vključili v te tokove, bo naša indu- 
strija ostala brez potrebnih surovin. Vključujemo pa se že pozno. 

Ob razvijanju neposredne blagovne menjave se je v tem času utrdilo pre- 
pričanje o potrebnosti dolgoročne trgovske usmeritve. Ta usmerjenost se izraža 
v konkretnih akcijah, ki so že rodile rezultate. Predvsem so to skupne naložbe 
in druge oblike dolgoročnega poslovnega sodelovanja. Pri vključevanju v 
razvojne programe teh držav so dosegli rezultate: Tam, Agrostroj, Iskra, Krka, 
Tomos; pri izvajanju investicijskih del in dobavi opreme v deželah v razvoju: 
Slovenija-ceste, Gradiš, IMP, Hidromontaža, Smelt, Agrostroj, Rudis, Litostroj, 
Metalna; pri dolgoročnem oskrbovanju s surovinami in deloma s hrano pa so 
dosegli največje rezultate: Slovenijales, Rudis, Emona, Intertrade, Slovenske 
železarne. 

Podjetja se že zavedajo potrebe po organiziranem nastopu v tujini. Ta se 
kaže zlasti v akcijah za ustanovitev skupnih predstavništev v Libiji, Kuvajtu 
in Zambiji. Za realizacijo skupnih interesov v Nigeriji zastopa Tehnoimpeks 
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13 podjetij. V Keniji nastopa Emona s svojo firmo Aprimeks. Pri tem velja 
omeniti dogovor, ki ga pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije z Ljubljansko 
banko. Na njegovi podlagi bo Ljubljanska banka ustanovila v inozemstvu pred- 
stavništva, zlasti v deželah v razvoju, ki bodo postali širok servis za začetne 
nastope, za proučitev tržišč, za povezovanje s tujimi firmami, za dolgoročne 
kooperacije in za druge potrebe slovenskega gospodarstva. Poleg tega bo Gospo- 
darska zbornica Slovenije organizirala in ustanovila povezovalna telesa, ki 
bodo korespondenčne organizacije doma za delo, ki ga bo Ljubljanska banka 
opravljala v tujini. 

In končno, prodrla je tudi zavest o potrebi združevanja sredstev za pospe- 
ševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju. K temu sporazumu je 
pristopilo že 26 organizacij. Pričakujemo, da se bo letošnje leto število podpisnic 
tega sporazuma povečalo že na 40. Del sredstev prispeva republika iz promet- 
nega davka na uvozne storitve, del sredstev pa združeno delo samo. Odobreni 
so že prvi krediti iz tega sporazuma za prospekcijo tržišča, predvsem za drage 
ponudbe investicijske opreme in kompleksnih objektov, ki so jih izdelala pod- 
jetja: Rudis, Iskra, Tomos, Krka in Emona. 

Na podlagi tega kratkega pregleda je moč oceniti določene začetne uspehe, 
vendar z njimi še ne smemo biti zadovoljni. Osnovne slabosti namreč še vedno 
niso odstranjene. Te osnovne slabosti v slovenskem gospodarstvu pa so pred- 
vsem naslednje: 

Premajhna poslovna prodornost in podjetnost slovenskega gospodarstva 
pri stikih z deželami v razvoju. To dokazujejo tudi razlike v udeležbi vsega iz- 
voza in uvoza med Slovenijo in Jugoslavijo. V vsem izvozu predstavlja izvoz Slo- 
venije v dežele v razvoju 6,5 %, izvoz federacije pa 10,3 "/o. V prvih šestih mese- 
cih lanskega leta se je udeležba Slovenije povzpela na 8,9 "/o, udeležba federacije 
pa skoraj na 12 fl/o. To pomeni, da je izvoz Slovenije v dežele v razvoju skoraj za 
50 % manjši od izvoza vse Jugoslavije, seveda če ga relativno primerjamo. 
Pri uvozu pa so številke še mnogo bolj presenetljive. Udeležba uvoza iz dežel 
v razvoju v Jugoslavijo je 2,5 do 3-krat večja od udeležbe uvoza v Slovenijo. 
Vendar smo že v ekspozeju slišali, da ta primerjava ni realna, ker Slovenija 
ne sodeluje pri uvozu nafte, ki je ena izmed bistvenih postavk. Vendar če 
nafto odštejemo od uvoza Jugoslavije, je njen uvoz relativno še vedno precej 
večji od uvoza Slovenije. 

To je posledica premajhne poslovne prodornosti delovnih organizacij, pa 
tudi miselnosti ljudi, ki neradi odhajajo na delo v dežele v razvoju. S tem je 
povezano vprašanje njihove stimulacije, pa tudi vprašanje, ki ga je postavil 
dr. Šlajmer za današnjo razpravo. Ne glede na to je v primerjavi 2 ostalimi 
republikami naša poslovna prodornost zaostala. Doslej nismo uspeli ustanoviti 
velikih organizacij, ki bi lahko uspešno opravljale te zahtevne naloge. Druge 
republike take organizacije imajo. 

S tem prehajam na drugo vprašanje, ki je v neposredni zvezi s prvim. 
To je vprašanje razdrobljenosti našega gospodarstva. 

V Sloveniji je npr. 49 projektantskih organizacij. To so razdrobljene, raz- 
pršene in bolj ali manj privatizirane organizacije. Skupaj pa združujejo kar 
2000 inženirjev. To je ogromen umski potencial, ki bi ga lahko uspešno izko- 
ristili, če bi bili bolje organizirani. Enako je s proizvajalci opreme, ki so še 
naprej razdrobljeni in komercialno nepovezani v sestavljeni organizaciji. Naš 
inženiring je šibak in slab, ker ni koncentriran. 
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Vse to ne more biti konkurenčno z zahodom, ki intenzivno prodira v 
dežele v razvoju. Torej če bomo na tem področju dosegli več uspeha, bo to 
hkrati pogoj za večjo mednarodno konkurenčnost. Tem vprašanjem namerava 
naša zbornica posvečati posebno pozornost, ker meni, da je organiziranost 
ključno vprašanje za kvalitetne spremembe v odnosih z deželami v razvoju. 

Ne smemo zanemariti tudi organiziranost zunanjetrgovinske mreže. Po- 
datki za vso Jugoslavijo kažejo, da smo junija meseca imeli v inozemstvu 807 
poslovnih enot, lastnih in mešanih podjetij ter predstavništev. 

Od teh 807 poslovnih enot jih je 87 °/o v razvitem zahodnem svetu in v 
socialističnih državah, komaj 13% pa v deželah v razvoju. Ker je v deželah 
v razvoju domača trgovska mreža šibka in slaba, marsikje jo drže v rokah še 
vedno inozemci, ki upravljajo tokove blagovne menjave, je torej nujno potrebno, 
da postavimo tam čimbolj učinkovito lastno mrežo predstavništev. Poleg tega 
je najbolj primerno ustanavljati mešana podjetja. Značilnost dežel v razvoju je 
namreč ta, da država čedalje bolj prevzema v roke lastni razvoj. Zato je treba 
računati ž državnimi organizacijami kot perspektivnimi poslovnimi partnerji. 

Na koncu bi želel omeniti, da tudi dobra organiziranost ni edini problem, 
ki ga moramo rešiti. Sodelovanje je treba pospeševati tudi z ekonomskimi spod- 
budami, s sistemskimi ukrepi naše tekoče ekonomske politike. Zato je naša 
zbornica v zadnjem času posvetila precejšnjo pozornost ukrepom za spodbu- 
janje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju. Predpostavke za naše 
predloge so predvsem v tem, da se dežele v razvoju zanimajo zlasti za prenos 
tehnologije za skupne naložbe v lasten razvoj, za uvoz strojev in opreme, za 
dolgoročne kredite. Zato pa bodo morali biti ekonomski instrumenti prilagojeni 
tem štirim ciljem. Menimo, da je treba našim podjetjem olajšati naporno, in- 
tenzivno delo, ki vsebuje tudi rizike za poslovne izgube. Olajšave naj se dajejo 
na kreditnem in na davčnem področju. Menimo, da bi bilo treba uvesti sistem 
srednjeročnih kreditov za prospekcijo teh tržišč, sistem dolgoročnih kreditov 
za skupne naložbe in stalna obratna sredstva za mešana podjetja dežel v razvoju. 
Oprostitve davkov in prispevkov naj bodo sorazmerne z vloženimi sredstvi 
za prospekcijo, vzdrževanje predstavništev in za začetno režijo mešanih podjetij 
v deželah v razvoju. Razviti moramo tudi sistem zavarovanja rizika za poslovne 
izgube. 

Sistem zavarovanja rizika za poslovne izgube moramo reševati in razvijati 
na nivoju zveze, prve tri predloge pa lahko rešujemo sami. Kredite za prospekte 
tržišč, za skupne naložbe lahko dajejo slovenske p>oslovne banke, določene olaj- 
šave pa lahko daje republika. Uspeh pa bo, če bomo povezali vse tri faktorje 
med seboj in z ekonomskim interesom samih organizacij združenega dela in z 
zavestjo o potrebi dolgoročnega sodelovanja z deželami v razvoju. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš magister Marjan Svetličič, predstavnik Centra za prouče- 
vanje sodelovanja z deželami v razvoju. 

Marjan Svetličič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zahvaljujem se za priložnost, da se lahko v imenu Centra za proučevanje so- 
delovanja z deželami v razvoju udeležim te razprave s kratkim in na hitro 
pripravljenim prispevkom. 

Ekonomsko sodelovanje z deželami v razvoju postaja vse pomembnejši del 
zunanje ekonomske strategije vseh dežel. Takšna tendenca je postala zlasti 
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očitna v preteklem letu, ko so dežele v razvoju — izvoznice nafte uspešno 
uveljavile suverenost nad svojim naravnim bogastvom za izboljšanje svojega 
položaja v mednarodnih ekonomskih odnosih in za uresničitev svojih političnih 
ciljev. 

Po obdobju stagnacije ekonomskih odnosov Jugoslavije z deželami v raz- 
voju v letih 1965—1968 smo zadnja leta dosegli znaten porast udeležbe dežel 
v razvoju v naši zunanji trgovinski menjavi. Delež dežel v razvoju v vsem 
izvozu Jugoslavije je od leta 1972 do preteklega leta porasel od 7 °/<> na 10 '"/o. 
medtem ko se je njihov delež v uvozu povečal v istem obdobju od 9,6 %> na 
16,1 '»/o. Slovenija pri tem zaostaja za jugoslovanskim poprečjem, saj se je delež 
njenega uvoza iz dežel v razvoju v celotnem uvozu republike povečal v istem 
obdobju od 4,2 '°/o na 4,910/o, v izvozu pa od 6,3 do 9,1'%. Posledica počasnejše 
rasti zunanje trgovine Slovenije z deželami v razvoju je tudi padec njene 
udeležbe v vsej jugoslovanski menjavi s svetom. Od leta 1973 do leta 1974 je po 
podatkih Gospodarske zbornice Slovenije padel izvoz Slovenije od 19,5% na 

18,5 %, uvoz pa od 20,5 '%> na 19,3 %. Ti podatki seveda povsem ne kažejo de- 
janskega stanja, saj ne upoštevajo trgovine, ki jo naša podjetja opravljajo prek 
združenj iz drugih republik ali prek direkcije za rezerve. Zato ocenjujemo, 
da je dejansko stanje ugodnejše, kot ga kažejo ti podatki. 

Počasnejša rast zunanje trgovine Slovenije z deželami v razvoju je posle- 
dica notranjih značilnosti slovenskega gospodarstva in tudi zunanjih dejavnikov, 
ki posebno v zadnjem letu značilno vplivajo na zunanjetrgovinska gibanja. 
Prav ti razlogi narekujejo za prihodnje močnejše sodelovanje z deželami v 
razvoju v skladu z resolucijo zvezne skupščine in sklepi Alžirske konference. 

Ukrepi, ki smo jih sprejeli zadnja leta, so bistveno prispevali k zvečanju 
pomena dežel v razvoju v našem ekonomskem sodelovanju s tujino, vendar 
moramo pri tem upoštevati, kolikšen del tega povečanja je rezultat dolgoročnih 
dejavnikov in kolikšen del izvira iz zunanjih pogojev, zlasti gibanja cen na 
svetovnem tržišču. Porast cen pomembnih uvoznih artiklov dežel v razvoju, 
zlasti nafte, ob znatno počasnejšem rastu naših izvoznih cen, vpliva na to, 
da so vrednostni kazalci bolj optimistični, medtem ko se je fizični obseg menjave 
povečal precej manj. Za celotno menjavo Jugoslavije znaša razlika med popreč- 
nimi uvoznimi ter izvoznimi cenami približno 15l0/o. Čeprav ni ustreznih po- 
datkov o menjavi z deželami v razvoju niti v jugoslovanskem niti v sloven- 
skem merilu, lahko ugotovimo, da je razlika na škodo izvoznih cen in je po- 
sledica strukture menjave. Uvažamo namreč predvsem surovine. Vendar je to 
bilo značilno za preteklo leto, medtem ko je bila menjava z deželami v razvoju 
prejšnja leta ugodnejša kot z drugimi deželami. 

Relativno zaostajanje slovenske trgovine z deželami v razvoju je toliko 
bolj občutno, če upoštevamo, da vrednost zunanje trgovine Slovenije na prebi- 
valca več kot dvakrat presega vrednost zunanje trgovine na prebivalca Jugo- 
slavije. To pomeni, da je za Slovenijo zunanja trgovina vse pomembnejši 
spodbudnik gospodarske rasti nasploh. 

Glede na občutno recesijo gospodarstva v razvitih deželah v lanskem letu, 
ki se bo nedvomno nadaljevala še nekaj let, moramo toliko prej najti rešitve 
za hitrejše pospeševanje naše trgovine in drugih oblik sodelovanja z deželami 
v razvoju. Te dežele bodo v prihodnje dinamično področje ekonomske aktiv- 
nosti, kar velja zlasti za izvoznice nafte in druge proizvajalke surovin, katerih 
cene so na svetovnem tržišču v porastu. 
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Velika usmerjenost slovenskega gospodarstva na zahodnoevropsko tržišče 
bi v takšnih znanih okoliščinah imela negativne posledice v notranjem eko- 
nomskem razvoju. Plačilnobilančni položaj nerazvitih dežel pa bi otežkočil 
prodajo naših izdelkov na njihovih tržiščih. Zaradi zapiranja trgov s protekcio- 
nističnimi ukrepi, količinskimi omejitvami ali tako imenovano politiko osiro- 
mašenja soseda se je treba usmeriti k deželam v razvoju, zlasti proizvajalkam 
pomembnih surovin, na primer nafte. 

Obenem pa porast notranjih cen ovira oziroma destimulira izvozno eks- 
panzijo, saj prodaja na zaščitenem domačem tržišču omogoča ugodnejšo in 
uspešnejšo realizacijo dohodka. Stimulacija glede na stopnjo obdelave proiz- 
vodov se je zadnja leta bistveno znižala. Med surovinami in izdelki visoke 
stopnje predelave je znašala le približno 3'%, kar zavira hitrejšo rast izvoza 
in povečanje izdelkov visoke stopnje predelave. 

Obračun stimulacije na osnovi izvozne vrednosti proizvodov dejansko po- 
spešuje izvoz proizvodov z velikim uvoznim deležem in majhnim deležem doma 
dodane vrednosti. Takšno stimuliranje izvoza v konkretnih pogojih ne vpliva 
na povečevanje prispevka doma dodane vrednosti blagu, kar bi moralo biti 
bistveno za pospeševanje izvoza in kar lahko privede celo do prelivanja trdnih 
valut v klirinške. Izvoz lahko največ prispeva k razvoju našega gospodarstva, 
če je dolgoročno usmerjen in išče prodajo v tujini le v primeru presežkov 
proizvodov. 

Med zunanjimi pogoji moramo računati tudi na možnost odpuščanja naše 
delovne sile na začasnem delu v tujini, čeprav naši delavci niso v največji ne- 
varnosti. Želim pa opozoriti, da lahko pride do njihovega premeščanja v režiji 
razvitih dežel v države-izvoznice nafte, ki bodo naslednja leta najbolj intenzivno 
področje investicijske dejavnosti. 

V tem primeru bi bilo smotrno, da bi naša delovna sila sodelovala v deželah 
v razvoju v okviru projektov, ki jih bodo izvajala naša podjetja. S tem bi 
pospeševali tudi izvoz naše opreme, z vsemi ugodnimi učinki na plačilno bilanco 
in rast našega gospodarstva. 

Plačilnobilančni položaj in velika stopnja odvisnosti njegovega ravnovesja 
od nakazil naših delavcev in od turizma narekuje tudi pospešeno izravnavanje 
trgovinske bilance. V kriznih pogojih na svetovnih tržiščih se namreč zmanjšu- 
jejo nakazila delavcev in dohodki turizma in tako predstavljajo šibak in ne- 
stabilen vir za pokrivanje primanjkljaja v plačilni bilanci. 

Nadaljnja značilnost slovenskega sodelovanja z deželami v razvoju je, da 
imamo slabo razvite višje oblike poslovno-tehničnega in finančnega sodelovanja, 
ki v pozitivnem procesu internacionalizacije proizvodnje pridobivajo vse večji 
pomen. Delež Slovenije v mešanih družbah v deželah v razvoju je znašal sredi 
leta 1972 8,7 %>, po preregistraciji pa se je povzpel na 13 %. Ob tem velja po- 
udariti, da je ta porast deleža odraz racionalnejše usmeritve mešanih podjetij. 
Med slovenskimi podjetji niso prevladovala le trgovska podjetja, kar je bilo 
značilno za jugoslovansko področje ob preregistraciji. Po njej prevladujejo pro- 
izvodna mešana podjetja v deželah v razvoju, kar je skladno z načrtovalnim 
dolgoročnim sodelovanjem s tem delom sveta. 

Skupna vlaganja, lastna in mešana podjetja ter dolgoročna kooperacija 
omogočajo tudi razvijanje neposrednega sodelovanja z deželami v razvoju. To 
je tudi garancija, da obojestranskega zanimanja in dolgoročne povezanosti ne 
morejo prekiniti nenadni ukrepi. Ti so v preteklem obdobju trgovinsko sode- 
lovanje bistveno zmanjšali ali celo prekinili plačevanje dolgov. Nove oblike pa 
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omogočajo tudi usklajevanje trgovinskih tokov na dolgoročnih osnovah in pred- 
stavljajo stalne vire informacij o tržiščih v deželah v razvoju ter v sosednjih 
deželah, če bi organizacije združenega dela snovale strategijo postopnega raz- 
širjanja sodelovanja na področju sosednjih dežel v razvoju. Nujnost razvijanja 
višjih oblik sodelovanja izhaja tudi iz zahtev in načrtov samih dežel v razvoju, 
da surovine, s katerimi razpolagajo, čimbolj predelajo doma. 

Pogoj za razvijanje poslovno-tehničnega in finančnega sodelovanja je visoka 
stopnja integracije gospodarstva v organizacijah združenega dela. Majhne enote 
ne morejo prevzemati velikih projektov, ki jih načrtujejo te dežele. Zato moramo 
še naprej krepiti integracijo slovenskega gospodarstva in njegovo usklađeno 
nastopanje v tujini v okviru poslovnih skupnosti in drugih oblik. Zmotno je 
namreč prepričanje, da je poslovanje z deželami v razvoju enostavnejše kot 
z razvitimi deželami, da je bolj rezultat političnih kot ekonomskih interesov. 
Nasprotno, terja mnogo več izkušenj, poznavanje trga in običajev in poznavanje 
često se spreminjajočih pravnih režimov. Zato občasni in majhni posli niso 
merilo učinkovitega poslovanja. 

Celoviti programi razvoja dežel v razvoju zahtevajo velike organizacije, 
ki so sposobne prevzeti izvajanje del v celoti, od izdelave projektov do dobave 
opreme in njene montaže. Za takšne posle, ki so tudi najučinkovitejši, je nujno 
potrebno najširše povezovanje v slovenskem, jugoslovanskem in mednarodnem 
merilu. 

Vzgoja kadrov, ki bi bili nosilci uspešnega poslovanja z deželami v razvoju, 
je obenem z vzpostavitvijo ustreznega informacijskega sistema nadaljnji pogoj 
za uspešno nastopanje v sedanjih hitro se spreminjajočih razmerah na svetov- 
nem tržišču. Hitrim spremembam smo lahko kos samo s pravočasnim obvešča- 
njem organizacij združenega dela o gibanjih na svetovnem trgu in še posebej 
v deželah v razvoju. Prizadevanja za integracijo vse večjih komunikacijskih 
poti, npr. modernejši gospodarski tisk oziroma njegovo posodabljanje in večje 
izkoriščanje mednarodnih virov informacij lahko že z majhnimi sredstvi pri- 
spevajo k večjim uspehom. Informacije o tržiščih v deželah v razvoju obstajajo, 
vendar ne dospejo do pravih uporabnikov, to je do podjetij, tako kot bi priča- 
kovali, čeprav vemo, da lahko samo pravočasna informacija koristi tehnično 
opremljenemu in sposobnemu gospodarstvu. 

Poleg tega je nujno potrebno posodabljati spremljanje vseh oblik ekonom- 
skega sodelovanja z deželami v razvoju. Dosedanje spremljanje je bilo preveč 
razdrobljeno: podatki so se zbirali po raznih poteh in na različne načine! Zato 
bi bilo smotrno, da se doseže v republiškem in zveznem merilu večja stopnja 
koordinacije in poenoti metodologija spremljanja ter odpravi nepotrebna dvoj- 
nost. Na ta način bi omogočili, da bi vsi zainteresirani dejavniki, zbornice, 
zavodi za statistiko, komiteji izvršnih svetov, Narodna banka, Služba druž- 
benega knjigovodstva, carina itd. lahko zbrane podatke analizirali iz različnih 
vidikov in s tem prispevali h kvalitetnejšim analizam. Višjim oblikam sodelo- 
vanja je potrebno dati ustrezno mesto tudi v stitističnih spremljanjih, v katerih 
je doslej prevladovala trgovinska menjava. Tekoče bi morali spremljati izva- 
janje investicijskih del, delovanje mešanih in lastnih podjetij, skupna vlaganja 
ter industrijsko kooperacijo z deželami v razvoju in s tujino z gledišča njihovih 
trgovinskih in finančnih učinkov na naše gospodarstvo. To bi nam dalo tudi 
osnovo za načrtovanje uspešnejših sistemskih ukrepov, katerih učinkovanje je 
potrebno spremljati in preverjati. Finančnim tokovom, prometu in uslugam 
je potrebno dati enakovredno mesto. Uvedba računalniške tehnike v republi- 
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škem in zveznem merilu bo omogočila realizacijo takšnega kompleksnega 
spremljanja, zahteva pa največjo stopnjo koordinacije. To bi omogočilo, da bi 
lahko hitreje reagirali na vse spremembe na svetovnem tržišču. Na tem področju 
smo žal doslej velikokrat kasneli. 

Na področju informiranja imajo pomembno vlogo tudi sejmi v deželah v 
razvoju in zastopanje tretjega sveta na sejmih in razstavah pri nas. Pri plani- 
ranju tovrstne dejavnosti moramo skrbeti tudi za varčnost na ta način, da se 
sejemske prireditve prenašajo iz ene dežele v razvoju v druge, vsaj še v so- 
sednje. Doslej smo podobne sejme organizirali večkrat, npr. lansko leto smo 
imeli sejem v Kuvajtu, letos pa načrtujemo podobnega v deželi Abudhabi. 

V kratki razpravi bi osvetlil še nekatere druge vidike sodelovanja z deže- 
lami v razvoju. Center za sodelovanje z deželami v razvoju krepi dejavnost, 
s katero želi praktično pomagati podjetjem. Svojo dejavnost financira iz naslova 
financiranja posameznih študij, priročnikov in podobno ter s prispevki svojih 
članov. Plodnejše sodelovanje z organizacijami združenega dela, ki ga želimo, 
je odvisno tudi od njihovega interesa za podpiranje naše dejavnosti. Znano je, 
da podobne ustanove v svetu uspešno združujejo znanje in izkušnje in jih 
posredujejo vsem zainteresiranim. Tako je namreč moč doseči najboljše rezultate 
z manjšimi stroski, saj komercialni interesi posameznih podjetij zavirajo naj- 
širše prenašanje izkušenj in znanj, v katere so le-te vložile znatna sredstva. 

Naloga Centra je spremljati predvsem splošna ekonomska in družbena gi- 
banja v deželah v razvoju, kar je pogoj za odločanje o posameznih projektih. 
Za to bi posamezne organizacije združenega dela potrošile velika sredstva, lahko 
tudi neracionalno, če bi več organizacij hkrati opravljalo proučevanja. Takšne 
splošne informacije pa so šele prva faza konkretnih poslovnih analiz, ki pa jih 
seveda morajo opraviti podjetja sama. 

Zal moramo ugotoviti, da za dejavnost Centra ni dovolj zanimanja; zato 
so tudi rezultati skromnejši, kot bi sicer lahko bili. 

Ustanovitev sklada za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami 
v razvoju in poslovnih skupnosti bo pospešila ekonomsko sodelovanje z deželami 
v razvoju. Ustvarjene so tudi ustreznejše razmere za razmah dejavnosti Centra. 
Zlasti pomembno je zagotoviti materialno osnovo za okrepitev stalnih pro- 
gramov spremljanja gospodarskega razvoja 21 dežel v razvoju, ki so naši naj- 
pomembnejši ekonomski partnerji, in za stalno analiziranje jugoslovanskega 
in slovenskega ekonomskega sodelovanja s tem delom sveta. Obenem je treba 
proučevati tiste splošne probleme mednarodnih ekonomskih odnosov, ki vse 
bolj vplivajo na učinkovitost tega sodelovanja. V tem okviru je npr. aktualna 
problematika presežkov dohodkov dežel v razvoju — izvoznic nafte. Tem posve- 
čamo ustrezno pozornost, saj bi lahko bistveno prispevali k okrepitvi našega 
bilateralnega sodelovanja s temi deželami in z drugimi deželami v razvoju. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Vojko Cok, predstavnik gospodarskega področja iz 23. okoliša — Koper! 

Vojko Čok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
svoji razširjeni seji je skupina delegatov za gospodarsko področje 23. okoliša 
obravnavala resolucijo o ekonomskih stikih SR Slovenije z deželami v razvoju 
in ugotovila, da predstavlja resolucija dobro osnovo za poglobitev sodelovanja 
s temi deželami. Na seji je bilo tudi ugotovljeno, da gospodarstvo obale že dalj 
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časa uspešno razvija gospodarske odnose z deželami v razvoju. Naj omenim 
pri tem OZD Delamaris Izola. V sodelovanju z libijsko vlado proučuje možnost, 
da bi v Libiji organizirala lov in predelavo rib. OZD Tomos Koper skupaj s 
partnerjem iz Gane proizvaja mopede in kolesa v tej afriški državi. Splošna 
plovba Piran vzdržuje linijo okoli sveta in linijo z Zahodno Afriko. Na ob- 
močju koprske Luke že več let uspešno deluje obrat Troples, ki predeluje hlo- 
dovino iz Centralnoafriške republike. Ta hlodovina prihaja v Koper na osnovi 
gospodarskega sodelovanja Slovenijalesa in te afriške države. Pred kratkim 
pa je v Luki Koper začel obratovati tudi terminal za pretovor in skladiščenje 
ter distribucijo ribje moke na osnovi pogodb o poslovno-tržnem sodelovanju 
med Luko in Centropromom iz Beograda in podjetjem Ebšab iz Peruja. Pove- 
čuje pa se tudi možnost, da bi se v Luki zgradil terminal za fosfate, ki bi bil 
predvsem namenjen pretovoru in skladiščenju fosfatov iz dežel v razvoju. 
Podjetje Sermin pripravlja gradnjo rafinerije neposredno v sodelovanju z arab- 
skimi partnerji, ki naj bi to gradnjo tudi sofinancirali. 

Možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja pa še zdaleč niso izčrpane. 
Naj pri tem omenimo zopet Luko v njenih dveh funkcijah. Prva je skladiščenje 
z distribucijskim prometnim centrom in posredovanje blagovne menjave med 
deželami v razvoju in Evropo, zlasti po odprtju Sueškega prekopa. Druga je 
prosta carinska cona in industrijska cona za namestitev raznih terminalov in 
predelovalne industrije na osnovi surovin iz dežel v razvoju oziroma v okviru 
nadaljnjega poslovno-tehničnega sodelovanja s temi deželami. 

Dosedanje izkušnje, ki jih imajo gospodarske organizacije na obali, verjetno 
pa tudi iz vse Slovenije, pri sodelovanju z deželami v razvoju kažejo, da ovirajo 
hitrejši razvoj teh odnosov predvsem finančne težave in nezadostna poveza- 
nost naših jugoslovanskih organizacij ter težave, ki so posledica sistemske ne- 
dodelanosti našega zunanjetrgovinskega instrumentarija. 

Pri sodelovanju z deželami v razvoju se naše gospodarske organizacije sre- 
čujejo predvsem s problemom velikih začetnih stroškov, ki močno obremenju- 
jejo predvsem tista podjetja, ki so konkretni nosilci tega sodelovanja, čeprav so 
prek njih posredno vključene v to sodelovanje še druge organizacije. Na pod- 
ročju sistemskih ukrepov za pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju pa 
je čutiti pomanjkanje določenih selektivnih stimulacijskih ukrepov. Nekatere 
oblike stimulacije pa so bile celo odpravljene. Pri tem naj omenimo le nove 
spremljajoče predpise k carinskemu zakonu, ki so praktično razvrednotili pred- 
nosti in ugodnosti za skupna vlaganja na področju postdiferencijskih con v 
okviru poslovno-tehničnega sodelovanja med domačimi in tujimi partnerji ter 
visoke uvozne dajatve za ladje, čeprav naši ladjarji zaradi zasedenosti domačih 
ladjedelnic ladij doma ne morejo naročiti; od njih pa zahtevamo, da svoje so- 
delovanje z deželami v razvoju pospešujejo. 

Delegati obalnih občin pričakujemo, da bodo ukrepi, ki bodo spremljali 
izvajanje resolucije, te pomanjkljivosti odpravili. Kljub temu pa predlagamo 
nasledn j e amandma j e: 

Na 5. strani naj bi se prvi odstavek glasil: »Več pozornosti morajo posvetiti 
sodelovanju z deželami v razvoju tudi storitvene dejavnosti, predvsem pomorski 
in zračni promet, PTT, pa tudi turizem in cestni promet.« S tem naj bi se dal 
določen poudarek pomorskemu prometu in zračnemu prometu, ker sta po- 
membna nosilca sodelovanja na tem področju. 

Na 5. strani naj se v drugem odstavku besedi »pomorsko gospodarstvo« 
nadomestita z besedama »trgovska mornarica^. Menimo, da se s tem izboljšuje 
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namen tega odstavka; o pomorskem gospodarstvu govori resolucija na drugem 
mestu. 

Na 5. strani naj se v zadnjem odstavku 4.2. točke za besedo »menjavo« 
doda »blaga in transportno povezavo«. 

Na 6. strani naj se v drugem odstavku besedi »blagovne menjave« nado- 
mestita z besedami »menjava blaga in storitev«. 

V zadnjem odstavku na 7. strani naj se v šesti vrsti za besedo »izvoza« 
dodajo besede »blaga ter storitev«. Menimo, da se s tako opredelitvijo izvoza, 
ki je obenem širša pa tudi konkretnejša, lahko vsebinsko bolje opredeli namen 
same resolucije. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima tovariš Janez Slabe. 

Janez Slabe: Tovariši delegati! Ker resolucija podrobneje ne opre- 
deljuje turističnega sodelovanja naše republike z deželami v razvoju, menimo, 
da bi bilo prav, da bi se tudi ta plat našega sodelovanja nekoliko osvetlila. Pri 
tem sodelovanju z deželami v razvoju bi lahko Slovenija dosegla izredne uspehe, 
vendar se moramo najprej vprašati, kakšen namen naj ima in na katerih na- 
čelih naj se opravlja tovrstno tesnejše sodelovanje z deželami v razvoju. 

Prvi pogoj za tovrstno sodelovanje je gospodarski razvoj samih dežel v 
razvoju, da bi zvišale življenjsko raven in stopnjo zaposlitve, ki postaja zelo 
akuten problem prav v teh deželah. Prav to sodelovanje z deželami v razvoju 
naj bi prispevalo k uresničevanju tega koncepta. Mislim, da pri tem ni težko 
uganiti, katero pot bi moralo ubrati naše sodelovanje z deželami v razvoju na 
področju turizma. Čeprav boljše medsebojno poznavanje ljudi, dežel, kulture 
in zgodovine itd. pomembno vpliva na zbliževanje dežel, ne smemo zanemariti 
dejstva, da dežele v razvoju še niso na tisti stopnji gospodarskega in družbenega 
razvoja, ko bi bilo sodelovanje na osnovi izmenjave gostov pozitivno iz makro- 
ekonomskega vidika. Ne gre pa za omejevanja takih oblik, temveč za pospeše- 
vanje drugih, primernejših oblik sodelovanja. Naša politika sodelovanja z de- 
želami v razvoju postavlja na prvo mesto razvitejše oblike sodelovanja, ne pa 
oblike direktne izmenjave končnih izdelkov, v tem primeru turističnih uslug. 

Iz te perspektive se kažeta dve alternativi, ki nudita velike možnosti visoke 
stopnje kooperacije. 

1. Sodelovanje v obliki odstopa jugoslovanskega turističnega »know-how«. 
Mnoge dežele v razvoju so namreč spoznale, da imajo velik turistični potencial. 
Organizacija centralne turistične institucije, planiranje razvoja gostinskih ka- 
pacitet, načrtovanje turističnih kompleksov itd. so konkretna področja, kjer bi 
lahko mnogo storili. Izkušnje nas učijo, da idejni nosilci projektov v večini 
primerov prodrejo le kot konkretni izvajalci teh projektov. To pa zahteva bolj 
kompleksno sodelovanje in menimo, da je Jugoslavija danes zanj sposobna. 

V Jugoslaviji je cela vrsta šol, ki vzgajajo strokovnjake za gostinstvo in 
turizem. Imamo pa tudi strokovnjake za ekonomiko turizma. Vsi ti bi lahko ve- 
liko prispevali k razvoju turizma v teh deželah. Poudariti pa je treba, da nihče 
v Jugoslaviji ni sposoben individualno opravljati takega dela. Za to je potrebno 
povezovanje izobraževalnih ustanov, turističnih organizacij, turističnih zvez 
in turističnih podjetij. 

Druga zanimiva oblika sodelovanja so skupne ponudbe. Pri tem imamo v 
mislih predvsem dežele mediteranskega bazena, to je arabske dežele. To obliko 
smo že začeli uresničevati in čez čas pričakujemo tudi uspehe. Pri tem sodelo- 
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vanju ne mislimo le na nuđenje turističnih uslug, marveč tudi na sodelovanje 
na drugih področjih. To so predvsem skupne investicije v turistične in gostinske 
objekte. Vse to pa je precej odvisno od nadaljnjega razvoja svetovnega go- 
spodarstva. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
Besedo ima Slavko Stante, predstavnik Komisije za mednarodne odnose! 

Slavko Stante: Komisija za mednarodne odnose je v svojem poročilu 
predlagala, da naj se naslov akta glasi: Stališča in sklepi o ekonomskih stikih 
SR Slovenije z deželami v razvoju. Komisija umika ta predlog in predlaga, da 
naj ostane naslov Resolucija ..., ki je bil v prvotnem materialu. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Be- 
sedo ima Kristl Ogris, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj. 

Kristl Ogris: Odbor za družbenoekonomski razvoj umika amandma 
k naslovu akta. Naslov se torej glasi: Resolucija o ekonomskih stikih Slovenije 
z državami v razvoju. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Prosim! 
Besedo ima tovarišica Milena Rakčević, predstavnica predlagatelja. 

Milena Rakčević: Izvršni svet sprejema amandmaje, ki jih je dala 
skupina delegatov za gospodarsko področje 23. okoliša. Meni, da so ti amand- 
maji redakcijskega značaja in vsebinsko dopolnjujejo in izboljšujejo predloženo 
besedilo. Ne strinja se samo z drugo točko, da bi besedi »pomorskega gospodar- 
stva« nadomestili z besedama »trgovska mornarica«. Menimo namreč, da je 
pomorsko gospodarstvo mnogo širši pojem, ker vsebuje tudi luške storitve, 
kontejnerske terminale in drugo. Z amandmajem bi torej osiromašili drugi 
odstavek. Poleg tega se Izvršni svet strinja, da se akt spet imenuje resolucija. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš Kristl Ogris, poročevalec Odbora za družbenoekonomski 
razvoj. 

Kristl Ogris: Odbor se je sestal in je enakega mnenja kot predla- 
gatelj. »Trgovska mornarica« ima ožji pomen in naj zato ostane »pomorsko 
gospodarstvo«. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Prosim, tovariš Stante! 

Slavko Stante: Komisija za mednarodne odnose podpira stališče 
Izvršnega sveta k amandmajem! 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ali glede na povedano predstavnik 
23. okoliša še vedno vztraja pri spornem amandmaju? (Da.) Se vztraja! Zeli 
še kdo razpravljati? Lahko preidemo na glasovanje? 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih. Pred seboj imamo amandmaje, 
ki sta jih dala odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora in Zbora občin. 
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Potem imamo amandmaje, ki jih je dala Komisija za mednarodne odnose, in 
amandmaje, ki jih je dal predstavnik 23. okoliša. Slišali ste nekaj stališč k po- 
sameznim amandmajem. Druga so navedena v poročilih. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za družbenoekonomski 
razvoj našega zbora in Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin, ki so razvidni iz njunega skupnega poročila z dne od 23. 1. 1975. Odbora 
in Komisija za mednarodne odnose so umaknili amandma k naslovu, zato 
o njem ni treba glasovati. Sledijo amandmaji: 

K točki 3: V drugi vrsti naj se besedi »prihodnjega leta« črtata in nadome- 
stita z letnico »1975«. 

K točki 4.1: V prvi vrsti prvega odstavka naj se za besedo »asociacije« 
vstavi vejica in doda besedilo »predvsem pa Gospodarska zbornica SR Slove- 
nije«. Začetek tega odstavka bi se torej glasil: »Organizacija združenega dela 
in njihove asociacije, predvsem pa Gospodarska zbornica Slovenije.« 

K točki 4.2: V zadnji vrsti tretjega odstavka naj se za besedama »samo- 
upravnem sporazumu« doda besedilo »o združevanju sredstev za pospeševanje 
gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju«. 

K točki 4. 3: V prvi vrsti prvega odstavka naj se besedilo »ki postaja« nado- 
mesti z besedilom »ki mora biti«. Na koncu tretjega odstavka pa naj se doda 
nov stavek, ki se glasi: »Načrti naj temeljijo na nenehnem proučevanju kon- 
kretnih možnosti Socialistične republike Slovenije, kakor tudi oblik in smeri 
gospodarskega, kulturnega in znanstveno-tehničnega sodelovanja z deželami 
v razvoju.-« 

4. in 5. odstavek naj se združita tako, da sedanji 5. odstavek postane 2. 
stavek 4. odstavka. Kot navedeno, je to redakcijskega značaja. 

K točki 4.4: V drugi vrsti 2. odstavka in v 3. vrsti 4. odstavka naj se be- 
seda »univerza« črta in nadomesti z besedami »z visokošolskimi zavodi«. 

Za četrtim odstavkom naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Visokošolski 
zavodi naj v sodelovanju z organizacijami združenega dela med študijem in po 
njem dodatno praktično izpopolnjujejo študente oziroma diplomante iz dežel 
v razvoju v ustreznih organizacijah združenega dela. 

V prvem odstavku naj se v tretji vrsti za besedo »gospodarstev« postavi 
vejica in dodasta besedi »prenos tehnologije«. 

K točki 4. 3: V prvem odstavku naj se v tretji vrsti za besedo »prek« doda 
naslednje besedilo: »samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov«. 

K 5. točki: Na koncu četrtega odstavka naj se doda stavek, ki se glasi: 
»Zagotovi naj sodelovanje in navzočnost naše republike v meddržavnih mešanih 
komitejih in komisijah za gospodarsko sodelovanje z deželami v razvoju.« 

To so amandmaji odborov za družbenoekonomski razvoj. Iz poročil je raz- 
vidno, da se Izvršni svet in Komisija z amandmaji strinjata. Ali je to točno? 
(Da.) Potem predlagam, da o njih glasujemo! 

Kdor je za, naj glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja (Nihče.) 

Amandmaji so soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta, ki ga je dal 15. ja- 

nuarja 1975. Na prvi strani naj se za prvim odstavkom oštevilči novo I. poglav- 
je z naslovom »Osnovne značilnosti ekonomskih stikov Socialistične republike 
Slovenije z deželami v razvoju«, na tretji strani pa naj se za tretjim odstavkom 
oštevilči II. poglavje z naslovom »Osnovna izhodišča za nadaljnje sodelovanje 
Socialistične republike Slovenije z deželami v razvoju« in na šesti strani zgo- 
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raj III. poglavje z naslovom »Naloge pri uresničevanju sodelovanja Socialistične 
republike Slovenije z deželami v razvoju«. Dosedanje oštevilčenje 1., 2., 3., 4., 4.1, 
4.2., 4.3., 4.4. in 4.5. naj se uskladi z novimi poglavji. Ali se Odbor strinja 
s tem amandmajem? (Se strinja.) 

Ta amandma dajem na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(1 delegat.) 

Amandma je sprejet. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih Komisije za mednarodne 

odnose. Ker smo z glasovanjem o amandmajih odbora že sprejeli tri redakcijske 
amandmaje Komisije, k 4.1., 4.3. in 4.5. točki, bomo glasovali le še o amand- 
majih k prvemu odstavku točke 2, k 9. alinei 3. točke, k točki 3.12 in k točki 4.1. 

Zeli dati kdo mnenje k tem amandmajem? Ni pripomb! Amandmaje Komi- 
sije za mednarodne odnose dajem na glasovanje! 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Amandmaji so sprejeti z večino glasov. 
Prehajam na amandmaje, ki jih je dal delegat z gospodarskega področja 

23. okoliša. Predlagatelj, Odbor in Komisija podpirajo amandmaje, razen amand- 
maje k točki 2. Predlagatelj vztraja pri tem amandmaju, zato bomo glasovali 
tudi o njem. 

Najprej glasujmo o nespornih amandmajih! Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Amandmaji so sprejeti z večino glasov. 
Sedaj bomo glasovali o amandmaju k točki 2: Na strani 5 v drugem odstav- 

ku naj se besedi »pomorsko gospodarstvo« nadomestita z besedama »trgovska 
mornarica«. 

Kdor je za, naj prosim glasuje (27 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (80 
delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Dajem resolucijo o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z 

državami v razvoju v celoti na glasovanje! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Resolucija je soglasno sprejeta. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dpevne- 
g a r e d a, to je na predlog stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju 
Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami, ki ga je Skupščini So- 
cialistične republike Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Osolnika, 
načelnika Urada za mednarodno sodelovanje. Uvodno obrazložitev, ki jo je dal 
tovariš Rudi Cačinovič, podpredsednik Izvršnega sveta, smo slišali na skupnem 
zasedanju vseh treh zborov. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli: informacijo o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami z dne 15. 11. 1974 
in informacijo o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike 
Slovenije s sosednjimi državami, ki jo je Izvršni" svet poslal z dopisom z dne 
19. 9. 1974. To zadnjo je Izvršni svet umaknil. 
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Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora 
in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo, Komisija za mednarodne odnose, ki je dala poročilo, in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. 
Prejeli ste tudi amandmaje skupine delegatov za gospodarsko področje 6. oko- 
liša k 15. točki 4. poglavja, na 4. strani, in k 15. točki četrtega poglavja na 3. 
strani. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo' ima tovariš Marjan Jurjec, 
gospodarsko področje, okoliš 21! 

Marjan Jurjec: Na seji skupine delegatov s področja gospodarstva za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki je bila dne 24. 1. 1975, sem 
bil pooblaščen, da seznanim Zbor združenega dela z naslednjim predlogom. Iz 
gradiva o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi dr- 
žavami, ki ga je poslal v obravnavo Izvršni svet, je razvidno, da je obseg 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z Avstrijo veliko manjši kot z Italijo. 
Za to je več vzrokov. V gradivu je tudi omenjeno, da se blagovna menjava 
z obmejnimi območji opravlja pretežno v okviru sejemskih sporazumov, ki so 
posebna oblika globalne finančne kompenzacije. 

V predlogu stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije 
s sosednjimi državami je ugotovljeno, da možnosti, ki jih dajejo sejemski spo- 
razumi, niso bile v celoti izkoriščene, 

V Slovenj Gradcu že od leta 1968 vsako leto organiziramo razstavo indu- 
strijskih in obrtnih izdelkov, da bi prikazali potrošnikom in poslovnim krogom 
kvalitetne izdelke industrije in obrti koroške regije. Za razstavo se zelo zani- 
majo tudi prebivalci in gospodarstveniki iz sosednje Koroške. To se je pokazalo 
tudi z več obiski najvidnejših predstavnikov koroške gospodarske zbornice 
iz Celovca. Da bi pa v večji meri sodelovali tudi razstavljalci iz sosednje Avstri- 
je, pa zaradi pomanjkanja prostorov žal nismo mogli realizirati. 

Na pobudo gospodarske zbornice Slovenije želimo izboljšati kakovost te 
razstave. Predlagamo, da se po vzorcu drugih sejmov organizira pri nas pose- 
ben sejem industrije in obrti. Ob tem želimo poudariti, da gradimo v Slovenj 
Gradcu novo športno dvorano, ki bo omogočila povečanje števila razstavljalcev 
in razstavljenih predmetov. 

Glede na navedeno predlagamo, da se 15. točki predloga stališč, v kateri 
so omenjene konkretne naloge, doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Zagotoviti je treba pogoje, da se dosedanja razstava industrijskih in obrt- 
nih izdelkov v Slovenj Gradcu organizira kot obmejni sejem v okviru sejemskih 
sporazumov, z namenom povečati gospodarske stike ob meji z Avstrijo. V tej 
zvezi naj združijo napore prizadeti občinski in republiški organi, Gospodarska 
zbornica Slovenije in organizacije združenega dela s področja koroške regije.« 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Štefan Zver, gospodarsko področje okoliš 15. 

Štefan Zver: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
s področja gospodarstva 15. okoliša, iz občine Lendava in Murska Sobota, je na 
sejah dne 10. 1. in 27. 1. med drugim obravnavala predloženo gradivo Izvršnega 
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sveta Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju s so- 
sednjimi državami in predlog stališč Izvršnega sveta z dne 14. 1. 1975. 

Delegacija je pozitivno ocenila, da sta se Skupščina in Izvršni svet na tak 
način lotila reševanja omenjene problematike. Predložena stališča o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami so, po mnenju 
delegacije, v skladu z jugoslovansko politiko razvijanja dobrih sosedskih odno- 
sov in vsestranskega sodelovanja s sosednjimi državami. Prav tako so stališča 
dobra podlaga za nadaljnje poglabljanje že doseženih oblik sodelovanja, dajejo 
pa tudi nove možnosti za razširitev sodelovanja in povezovanja. 

Pri obravnavi gradiva je delegacija sprejela naslednje ugotovitve in pred- 
loge, ki naj se upoštevajo pri konkretnem reševanju te problematike: 

1. Na področju metanolske kemije in energetike je potrebno dosedanje so- 
delovanje pri geoloških raziskavah razširiti na sodelovanje pri večanju kapa- 
citet metanolske kemije in petrokemije s sosednjo Avstrijo in Madžarsko. 

2. S Socialistično republiko Madžarsko je treba razširiti sodelovanje na pod- 
ročju geotermične energije, predvsem iz termalnih voda, ker te Madžadska že 
uspešno izkorišča. 

3. Pri reševanju maloobmejnega prometa s SR Madžarsko predlagamo, da 
naj se prek Gospodarske zbornice organizirano poenotijo interesi v blagovni 
menjavi. Z Madžarsko je potrebno skleniti sporazum, ki bo pooblaščal za bla- 
govno menjavo s SR Slovenijo podjetja ob meji. 

4. Pri izdelavi koncepcije prometnih zvez z Madžarsko je potrebno vključi- 
ti tudi pomurske občine, da se bodo našle najboljše rešitve, tako za železniški 
kot za cestni promet. 

5. Potniški maloobmejni promet s SR Madžarsko vse bolj upada. Želimo, 
da se uredi bolj življenjsko. Delegacija meni, da bi osebni promet moral biti 
mnogo bolj sproščen. Dve socialistični deželi bi morali vzpostaviti take odnose, 
ki bi bili trajen most zbliževanja narodnostnih skupin, ki živita na obeh straneh, 
meje. Obvezna menjava valute za naše potnike ob prestopu meje ni spodbudna 
za poglobitev odnosov in sodelovanja. Zato predlagamo, naj mešana komisija 
najde takšno rešitev, ki bo prispevala k dejanski razširitvi odnosov med drža- 
vama. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Samo Lutman, gospo- 
darsko področje, 6. okoliš — Nova Gorica! 

Samo Lutman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike 
Slovenije s področja gospodarstva 6. okoliša — občina Nova Gorica je razprav- 
ljala na svoji seji o informaciji o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slo- 
venije s sosednjimi državami in sklenila predlagati k stališčem dva amandmaja, 
ki smo ju pismeno poslali 22. 1. 1975 Zboru združenega dela SR Slovenije. Oba 
amandmaja bom na kratko obrazložil. 

Prvi amandma se nanaša na kratko dopolnitev besedila o listi C in D iz 
Tržaškega sporazuma. Z amandmajem predlagamo, da se doda v četrtem po- 
glavju 15. točke tole besedilo: »Prizadevati si, da se v Goriški sporazum vneseta 
listi C in D s spremembami, sprejetimi v Tržaškem sporazum. Goriški sporazum 
z Italijo predvideva za blagovno izmenjavo samo listi A in B proizvodov ne pa 
tudi listi C in D proizvodov. Pripominjamo, da lista C Tržaškega spor zuma 
vsebuje proizvode brezcarinskega izvoza iz Jugoslavije v Italijo, lista D D" K1">?o 
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za katerega se pri uvozu iz Italije v Jugoslavijo ne plačuje carina. Ce bi se vnesli 
listi C in D v Goriški sporazum, bi imele koristi obe strani. Mi bi izvažali pred- 
vsem večje količine mesa, žive goveje živine in svežega mleka. To je blago, 
ki ga je prepovedano izvažati v države Evropske gospodarske skupnosti ali pa je 
obremenjeno z velikimi uvoznimi dajatvami. Posebej velja poudariti potrebo po 
uvedbi liste D, ker bi naše kraje oziroma gospodarstvo obmejnih občin precej 
razbremenila naših carinskih dajatev. 

Glede višine kontingentov liste C in D Goriškega sporazuma pripominjamo, 
da bi bilo treba skleniti sporazum z vsemi uporabniki in dejavniki na obmejnih 
krajih, upoštevajoč v prvi vrsti potrebe naše industrije in našega kmetijstva. 

Pripomnimo naj, da ima mesto Gorica z okolico v Italiji pri uvozu status 
cone franko, kar ni v nobeni zvezi z Goriškim sporazumom. To kot pojasnilo. 
V zadnjem času so uvozniki v Gorici zaradi prepovedi uvoza mesa in žive goveje 
živine v Italijo izposlovali, da se meso in živa goveja živina z olajšavami cone 
franko lahko uvozi po listi A Goriškega sporazuma v vrednosti 450 milijonov lir 
letno. Z uvedbo liste C v Goriški sporazum pa bo omogočen izvoz našega mesa 
in žive goveje živine v količini, ki je določena za ceno franko. To je 2000 ton 
mesa ali 4000 ton žive goveje živine letno. 

Drugi amandma se nanaša na dopolnitev besedila prve alinee točke 15 po- 
glavja IV. S to dopolnitvijo si prizadevamo, da bi se Goriški in Tržaški sporazum 
izenačila z rednim izvozom v Italijo. S tem bi bila dosežena nujna izenačenost 
z rednim konvertibilnim izvozom. Po predpisih, ki veljajo za izvoz blaga po 
Goriškem in Tržaškem sporazumu, bi bil ta izvoz v drugačnem položaju kot 
izvoz po generalnem sporazumu z Italijo oziroma na zahodna tržišča in sicer 
glede izvoznih kreditov, ki jih naši izvozniki lahko dobijo za izvoz blaga po teh 
sporazumih. 

Obrestne mere za kredite pri izvozu blaga po Goriškem in Tržaškem spo- 
razumu so znatno večje od obrestnih mer za ostali izvoz na zahodno tržišče. 
Njihovi roki vračanja so krajši in Narodna banka ne reeskontira teh kreditov. 
Iz tega sledi, da so izvozniki pri tem izvozu zelo prizadeti oziroma so slabše sti- 
mulirani kot za drug izvoz na zahod. Zaradi tega ugotavljamo znatno znižanje 
izvoza po lokalnih sporazumih, razen pri mesu, živi goveji živini, mleku in vinu, 
ki se izvaža po listi C Tržaškega sporazuma, in pri mesu, ki se izvaža po< listi 
A Goriškega sporazuma brezcarinsko na cono franko. 

Znano nam je, da je bila ta diskriminacija glede izvoznih kreditov vpe- 
ljana takrat, ko je bil po lokalnih sporazumih dosežen velik saldo v korist Jugo- 
slavije. Njen namen je bil, da bi se preprečilo nadaljnje povečanje tega salda. 
Vendar danes, ko je saldo neznaten in ko se celo predlaga uvedba manipulativ- 
nega kredita v Tržaškem sporazumu v višini 1 milijarda lir in v Goriškem spo- 
razumu 500 milijonov lir, je nesmiselno vztrajati pri teh razlikah kreditiranja 
izvoza. S tem se ovira blagovna menjava po Goriškem in Tržaškem sporazumu. 

Danes je nujno, da povečamo ta izvoz; povečali pa ga bomo tudi s tem, da 
bomo zainteresirali proizvajalce in izvoznike, da bodo dali blago v izvoz po Go- 
riškem in Tržaškem sporazumu, ki naj bi imela, kar se tiče ustvarjenih lir, isti 
tretma kot druge zahodne valute. Te lire enako prispevajo k likvidnosti v plačil- 
nem prometu. 

Goriški in Tržaški sporazum bi morala uživati iste olajšave kot drug izvoz 
blaga na zahodna tržišča in bi morali biti instrumenti, ki jih izdaja zvezni iz- 
vršni svet, enako stimulativni. Tu gre za kredite za izvoz, participacijo deviz 
na izvoz blaga in za način vplačil zainteresiranemu izvozniku z namenom, da 
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bi se še povečala blagovna menjava po teh sporazumih. Upoštevati je treba 
v prvi vrsti, da nudita Goriški in Tržaški sporazum edino možnost za izvoz 
mesa in žive goveje živine v države EGS. Izenačenost izvoznih instrumentov in 
stimulacije v Goriškem in Tržaškem sporazumu, kakršne veljajo za druga za- 
hodna tržišča, in uvedba olajševalnih režimov za uvoz blaga po teh sporazumih 
bi vsekakor prispevali k porastu blagovne menjave, tudi v korist naše slovenske 
manjšine, ki živi v obmejnih krajih Italije in ki ima v svojih vrstah močne 
dejavnike, ki se zanimajo za blagovno menjavo po Goriškem in Tržaškem 
sporazumu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da so razlogi za oba amandmaja 
dovolj tehtni in pojasnjeni. Zato prosim, da zanju glasujete! Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Emil Sekne, gospodarsko področje, okoliš 8 — Kranj! 

Emil Sekne: Skupina delegatov 8. okoliša, iz Kranja, je obravnavala 
stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slove- 
nije s sosednjimi deželami in predlaga Zboru združenega dela naslednji amand- 
ma: 

Na 6. strani v četrti alinei naj se v predzadnjem stavku za besedo »predo- 
rov« vstavi vejica in doda tole besedilo: »glede katerega je skupaj z republiko 
Avstrijo potrebno ukreniti vse potrebno, da se njihova gradnja po možnosti za- 
ključi takrat kot gradnja avtoceste Ljubljana—karavanški cestni predor.« 

Kaj nas je vodilo do tega predloga? Zveza našega cestnega omrežja z omrež- 
jem avtocest v Avstriji skozi karavanški cestni predor ima za vso državo, še 
oosebej pa za Socialistično republiko Slovenijo in za Gorenjsko regijo izreden 
gospodarski pomen. Omogočila bo bistveno lažji in hitrejši pretok potniškega, 
zlasti avtomobilskega prometa iz Srednje Evrope na Jadran in v jugozahodni 
del Evrope in povečanje tovornega avtomobilskega prometa ter tako odklonila 
nevarnost prometne izolacije zahodnega dela Slovenije, do katere bi lahko pri- 
šlo, ko bo Avstrija dogradila Turško avtocesto, ki se bo pri Beljaku zvezala z 
avtocesto proti Celovcu. 

Skupščine vseh gorenjskih občin, pa tudi skupščina gorenjskih občin kot 
njihov skupni organ, menijo, da je treba v vseh programih Socialistične repu- 
blike Slovenije dati gradnji tega predora zadosten poudarek, in da je vselej 
treba zastopati usmeritev, da naj bo karavanški cestni predor dograjen hkrati z 
gorenjsko avtocesto. Če ne, ta zelo pomembni del cestnega križa Socialistične 
republike Slovenije ne bo prišel do svoje polne veljave. 

Sedanje besedilo stališč glede karavanškega cestnega predora je medlo. 
Dokument, ki daje gospodarsko usmeritev odnosov Socialistične republike Slo- 
venije s sosednjimi državami, ne more in ne sme vztrajati samo pri tem, da je 
treba nadaljevati delo v ustrezni komisiji za projektiranje in graditev predorov. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim ! Tovariš Cok iz Kopra, 23. okoliš. 

Vojko Cok: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice delegati! Sku- 
pina delegatov z gospodarskega področja 23. okoliša je razpravljala o obmejnem 
sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami ter sprejela oceno in predloge 
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v zvezi s tistim delom gradiva, ki se nanaša na obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje z Italijo. 

Obe državi sta leta 1955 sklenili Tržaški in Goriški sporazum o maloobmej- 
ni blagovni menjavi. Velik pomen teh sporazumov se je pokazal v dosedanjem 
razvoju, kajti prispevala sta skupaj z drugimi prizadevanji k najbolj odprti meji 
v Evropi. 

Žal v zadnjih letih ugotavljamo upadanje maloobmejne blagovne menjave, 
ker instrumenti zunanjetrgovinskega režima niso sledili pobudam obmejnega 
gospodarskega sodelovanja, da bi se izpopolnili listi A in B, zlasti pa listi C in 
D Tržaškega sporazuma. Struktura gospodarske regije, ki pokriva občine Se- 
žana, Izola, Koper, Piran, Umag, Novigrad, se je po letu 1955, ko je bil spo- 
razum podpisan, bistveno spremenila, saj so se razvile nekatere povsem nove 
gospodarske oziroma industrijske panoge. 

Vsebina blagovnih list je ostala nespremenjena. V tem je tudi razlog, da 
je postala maloobmejna blagovna menjava z Italijo za obmejno gospodarstvo, 
zlasti po Tržaškem sporazumu, nezanimiva. Ob tem bi poudarili še to, da so 
ob ocenjevanju maloobmejne blagovne menjave z Italijo nekateri vrinjali sta- 
lišče, da za obmejno gospodarsko sodelovanje gospodarstvo ni zainteresirano, 
in so se dodajale tudi razne etikete. 

Poudarjamo, da je obmejno gospodarstvo, zlasti obalno, zelo zainteresirano 
za maloobmejno blagovno menjavo z Italijo po Tržaškem sporazumu, zlasti pa 
da se posodobita listi C in D. To je gospodarstvo obmejnega območja tudi pred- 
lagalo zvezni gospodarski zbornici v letu 1974. Prav tako je gospodarstvo obale 
predlagalo, da se v listi C in D vnese tudi industrijska kooperacija. To bi imelo 
zlasti dolgoročni pomen za sodelovanje z našimi rojaki v zamejstvu. Ne samo 
obalno območje, temveč vsa regija, ki jo pokriva Tržaški sporazum, podpira 
napore Socialistične republike Slovenije, da bi se maloobmejna blagovna me- 
njava posodobila in da bi pomembno prispevala k izravnavanju plačilne bi- 
lance slovenskega gospodarstva. 

Obalna skupščina je v izhodiščih za sestavo družbenega plana obalnega 
območja v letih 1976<—1980, ki jih je sprejela 11. januarja 1975, ocenila malo- 
obmejno blagovno menjavo z Italijo kot pomemben faktor za izravnavanje 
trgovinske bilance območja. 

Ob upoštevanju vsega tega je skupina delegatov sprejela naslednja amand- 
maja k stališčem o obmejnem gospodarskem sodelovanju Slovenije s sosed- 
njimi državami: 

1. Na 2. strani naj se 3. odstavek nadaljuje z naslednjim besedilom: »Ta 
organizacijska struktura naj bo locirana na območju izvajanja teh samouprav- 
nih sporazumov.« 

2. Zadnji odstavek naj se nadaljuje z naslednjim besedilom: »Pri tem je 
potrebno zagotoviti, da se v to komisijo vključijo tudi predstavniki gospodar- 
stva z območja Tržaškega sporazuma.« Menimo, da bi s tema dvema dopol- 
nitvama preprečili, da bi liste zastarevale; zainteresirano gospodarstvo obale 
bi jih sproti sporazumno prilagajalo svojim potrebam. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
delegat tovariš Ivan Rumpf, gospodarsko področje 13. okoliša — občina Lenart! 

Ivan Rumpf : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
15. točki na strani 6, ki obravnava reševanje določenih zadev v zvezi s sodelo- 
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vanjem z Avstrijo, je v šesti alinei navedena ureditev obmejnih prehodov za 
mednarodni promet v Radljah in Kuzmi. 

Delegaciji občine Lenart je znano, da sta občini Maribor in Lenart že v 
preteklem letu prek Komisije za obmejna vprašnja in v jugoslovansko-avstrij- 
ski mešani komisiji predlagali, da naj se obmejni prehod Trate prekvalificira 
v mednarodni mejni prehod. Prosimo, da predlagatelj stališč pojasni, kako je 
z navedenim predlogom občin Maribor in Lenart. 

S prekvalifikacijo tega obmejnega prehoda v mednarodni mejni prehod 
bi se močno razbremenila mednarodna prehoda Šentilj in Radgona. Utrjuje 
in modernizira se tudi cesta Trate—Lenart—Ptuj. S to cestno povezavo in pre- 
kategorizacijo obmejnega prehoda Trate v mednarodni prehod bi se tudi na 
tem območju lahko hitreje razvijalo gospodarstvo. Dani pa bi bili tudi boljši 
pogoji za razvoj turizma. 

Če predlagatelj stališč odgovora ne more dati na današnji seji, prosimo, 
da ga delegacija dobi na eni od prihodnjih sej. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Nada Beltram! 

Nada Beltram: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegata Kerta ter v svojem imenu, ki sva postavila delegatsko vpra- 
šanje, na katerega smo danes dobili odgovor, izražam mnenje, da je naša država 
in republika glede prizadevanj za dobre sosedske odnose zgled ne le našim 
neposrednim sosedom, temveč vsem narodnom in narodnostim v svetu. 

Prav tako lahko to trdimo za našo vsestransko skrb za narodne manjšine 
pri nas. Ze vrsto let ugotavljamo, zadnje čase pa vedno bolj, da sosednja Avstri- 
ja očitno in grobo krši osnovne pravice Slovencev in Hrvatov v Avstriji. Za naše 
delo dokaj značilna potrpežljivost zato upravičeno prerašča v ogorčenje, ki ga 
delovni ljudje in občani izražamo v vsakodnevnih razpravah. 

Zato izražamo vso podporo stališču Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, ki nam ga je danes posredoval v odgovoru podpredsednik 
Cačinovič, da bo Izvršni svet aktivno deloval v smislu pravilnega izvajanja 
avstrijske državne pogodbe. 

Z delegatom Kertom sodiva, da s tem izražava tudi podporo delegatov 
našega zbora. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Sprašujem pred- 
lagatelja, če lahko odgovori na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Rumpf, 
in na druga vprašanja, zastavljena v razpravi! Amandmaje bi razčiščevali 
sproti. Besedo ima tovariš Osolnik! 

Marjan Osolnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagam, da da na vprašanje o mejnem prehodu Trate Izvršni svet na 
prihodnji seji pismeni odgovor. 

O amandmajih pa bom povedal stališče Izvršnega sveta. 
S predlogom skupine delegatov za gospodarsko področje iz 23. okoliša — 

Koper, da naj se zadnjemu odstavku točke 15 na strani 3 doda stavek »Pri tem 
pa je potrebno zagotoviti, da se v to komisijo vključijo tudi predstavniki gospo- 
darstva z območja izvajanja sporazuma«, se Izvršni svet strinja. 
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Prav tako se strinja z drugim amandmajem. Glede tega amandmaja mi- 
slim, da bi bilo boljše, če bi se odločitev o organizacijski strukturi gospodarske 
zbornice, ki naj bo na območju izvajanja sporazuma, prepusti samoupravnemu 
dogovoru. Predloženo besedilo stališč ne onemogoča, da bi bila lokacija na ob- 
močju izvajanja sporazuma, zato ni treba že sedaj sprejeti odločitve o tem. 

Tovariš delegat iz Slovenj Gradca, 21. okoliš, predlaga, da naj se v 15. točki 
predloga stališč doda nov odstavek, s katerim bi bilo zagotovljeno, da bi se do- 
sedanja razstava industrijskih in obrtnih izdelkov v Slovenj Gradcu organizirala 
kot obmejni sejem. 

Menim, da ta dopolnitev stališč ni potrebna. Znano je, da so obmejni 
sejmi z Avstrijo predmet medzborniških sporazumov. Razen tega moramo upo- 
števati stališča in ocene, ki so bile dane v ekspozeju podpredsednika Izvršnega 
sveta in v odgovoru na vprašanja tovarišu delegatu. 

Glede predloga delegatov iz 6. okoliša, da naj se v IV. poglavju na strani 
3 v šesti vrsti točke 15 doda stavek: »Prizadevati si, da se v Goriški sporazum 
vneseta listi C in D s spremembami, sprejetimi v Tržaškem sporazumu«, mislim, 
da ni sprejemljiv. To je predmet meddržavnega sporazuma, upoštevati pa je 
treba naš devizni sistem. Preden lahko taka vprašanja predlagamo italijanski 
strani, moramo doseči ustrezno soglasje na zvezni ravni. Menim, da tak predlog 
lahko sprejmemo kot delovno usmeritev, ne da bi bil uvrščen v besedilo stališč. 

To velja tudi za amandma, da naj se na strani 3 v prvi alinei republiški 
izvršni svet zavzame, da se Goriški in Tržaški obmejni sporazum izenačita z 
rednim izvozom. To je predvsem naše notranje sistemsko vprašanje; delno je 
že zajeto v teh stališčih, ki so pred vami. 

Delegati iz 8. okoliša predlagajo, da naj se na 6. strani v 4. alinei doda, 
da je treba skupaj z republiko Avstrijo ukreniti vse, da bi bil predor pod Ka- 
ravankami končan takrat kot avtocesta Ljubljana—karavanški cestni predor. 

Ta amandma, tako kot je oblikovan, se ne nanaša toliko na karavanški 
predor — njegova pomembnost je bolje utemeljena v obrazložitvi, s katero se 
popolnoma strinjam,— ampak bolj na del ceste Ljubljana—Jesenice proti ka- 
ravanškem predoru. To pa je drugi problem in ni predmet teh stališč, ki se 
nanašajo na obmejno sodelovanje. Mislim, da je v stališčih dano dovolj poudarka 
prometnim povezavam, tudi tej. Tudi v ekspozeju je bilo poudarjeno, da bo 
Slovenija predlagala zveznim organom rešitev prometnih povezav Slovenije 
in Jugoslavije. 

Takšen amandma tudi ni sprejemljiv, če upoštevamo sedanje odnose z 
Avstrijo. Če bi takšen amandma sprejeli, bi lahko Avstrija mislila, da je inte- 
res za ta predor na naši strani večji kot pa na njihovi. Poudariti pa moram, 
da je pri tem temeljno vprašanje meddržavni sporazum o karavanškem pre- 
doru. Prvi sestanek jugoslovansko*-avstrijske komisije je že bil. Zapisnik s tega 
sestanka mora te dni odobriti zvezni izvršni svet. Iz tega zornega kota bi ta 
amandma pomenil, da smo precej daleč od trenutnega stanja. 

Izvršni svet je, tovariši delegati, pripravil na podlagi pripomb, ki so bile 
dane na seji Komisije za mednarodne odnose Skupščine in na skupni seji Od- 
bora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela in Odbora za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj Zbora občin, k sklepom in stališčem o obmejnem, 
sodelovanju predlog amandmajev. Izvršni svet je ugotovil, da ni velike razlike 
med predlogi, ki jih je dala Komisija za mednarodne odnose, in predlogi Iz- 
vršnega sveta v točkah 6 in 8. Zato Izvršni svet vztraja pri predlogih amand- 
majev in spremembi besedila — amandmaji so v dvanajstih točkah več ali 
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manj redakcijskega značaja, razen pri 6. in 8. točki, pri katerih sprejema pred- 
loge, kakršne so sprejela telesa Skupščine. 

Pred vami je amandma skupine delegatov 6. okoliša, iz območja Ajdovščine 
in Nove Gorice, k točki 15 IV. poglavja na strani 4. S tem so usklađena sta- 
lišča skupščinskih komisij in odborov s stališči Izvršnega sveta glede 7. -ali- 
nee in točke c). Ravno tako je sprejeto bistvo amandmaja na 5. strani k točki 
d), da naj se doda točka e), in na strani 5, alinea 1 in da se za točko f) doda še 
točka g). Vse to že vsebujejo amandmaji, ki jih je sprejel Izvršni svet. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje o amandmajih. 

Kot je razvidno iz gradiva, so predložili amandmaje: Komisija za med- 
narodne odnose, 6. okoliš — območje Ajdovščine in Nove Gorice, 8. okoliš — 
Kranj, 23. okoliš — Koper in 21. okoliš. Ta amandma je dal Marjan Jurjec. 

Najprej glede amandmajev Izvršnega sveta. Prosim, če vzamete v roke ta 
dokument, v katerem je dvanajst točk. Amandmaje ste dobili danes na klop. 
Ti amandmaji vsebujejo vse amandmaje odborov in Komisije za mednarodne 
odnose. 

1. V 1. amandmaju se predlaga, da se da dokumentu nov naslov, ki naj 
se glasi: »Sklepi in stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slo- 
venije s sosednjimi državami«. 

2. Na 2. strani v točki 5 naj se črta stavek v četrti in peti vrsti: »V zadnjih 
letih tudi možnosti, ki jih dajejo sejemski sporazumi, niso bile v celoti izko- 
riščene«. 

3. Na isti strani v III. poglavju, točka 7, naj se sedanje besedilo v celoti 
črta, namesto njega pa kot 6. točka II. poglavja zapiše: »-Izpolnjevanje določil 
državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije od 15. 5. 
1955 v celoti je osnova za razvijanje vseh oblik sodelovanja s sosednjo Avstrijo, 
torej tudi obmejnega gospodarskega sodelovanja. Brez izpolnjevanja teh do- 
ločil se obmejno gospodarsko sodelovanje ne more uspešno razvijati.« 

Sedanja točka 6 pod II pa naj se spremeni v točko 7. 
4. Na isti strani naj se točka 8 III. poglavja zamenja z novim besedilom, 

ki se glasi: »Zaposlovanje naših delavcev, tako v obmejnih območjih kot v šir- 
šem avstrijskem prostoru, se ne izvaja tako, kot določa sporazum o zaposlovanju 
iz 1965. leta, kar omogoča in podpira zaposlovanje na škodo in rizik naših 
delavcev.« 

5. Na 3. strani naj se v točki 12 sedanji zadnji stavek zamenja z naslednjim 
stavkom: »Zato je treba čimprej izdelati in kot prispevek naše republike skup- 
nemu jugoslovanskemu konceptu prometnih povezav z Evropo predložiti zvez- 
nim organom naš koncept teh prometnih povezav.« 

Na koncu te točke naj se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Pri zastavljanju 
zasnov naj se upošteva tudi poseben interes obmejnih občin pri cestnih pove- 
zavah s sosednjimi območji.« 

6. Ta amandma Izvršni svet umika, ker se strinja z Odborom. O tem bomo 
glasovah takrat, ko bomo obravnavali amandmaje Odbora. 

7. Na 5. strani naj se za točko g) doda nova alinea, ki se glasi: »Potrebno 
si je še nadalje prizadevati, da dobijo Goriška Brda ustrezno cestno povezavo 
z Novo Gorico prek italijanskega ozemlja.« 

8. Izvršni svet umika ta amandma. Glasovali bomo o predlogu amandmaja 
Odbora, s katerim se Izvršni svet strinja. 
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9. Na 5. strani v sedanji 12. alinei naj se v 1. in 2. vrsti črtajo besede: »je 
zastopati že oblikovana stališča« in se nadomestijo z besedami »je potrebno«. 

10. Na 6. strani naj se v tretji alinei črtajo besede »Z deželo Koroško in 
Štajersko je treba«, tako da se stavek začne z besedami »Na področju energetike 
je treba rešiti...«. 

11. Na isti strani naj se v 4. alinei črtajo besede »Na relaciji Koroška:—• 
Štajerska—Jugoslavija bi morali«, tako da se stavek začne z besedami »Na 
področju železniškega prometa bi morali.. .«. 

12. Na strani 7 naj se. v sedanji 17. točki črtajo začetne besede »Čimprej 
naj se ustanovi« in nadomestijo z besedami »Ustanovi naj se«. 

To so amandmaji, o katerih bomo sedaj glasovali. Preden glasujemo, pro- 
sim predstavnika Odbora in predstavnika Komisije, da se izrečeta o amand- 
majih Izvršnega sveta. 

Besedo ima predstavnik Komisije za mednarodne odnose tovariš Slavko 
Štante! 

Slavko Stante: Izvršni svet in Komisija za mednarodne odnose se 
ne ujemata povsem le v točki 6 in 8, kjer pa je dal Izvršni svet podobno formu- 
lacijo, kot jo je sprejela v svojem poročilu Komisija. Z vsemi ostalimi amand- 
maji se Komisija strinja. Prav tako se strinja s stališči Izvršnega sveta o ostalih 
amandmajih, ki jih je navedel tovariš Marjan Osolnik. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Besedo ima predstavnik Zako- 
nodaj no-pravne komisije! 

Oskar Naglav: Pri amandmaju, navedenem v 7. točki, bi bilo po- 
trebno predlagani dodatek vključiti za točko d) oziroma za točko g) na strani 
5, kjer naj bi se dodala nova alinea, ki se glasi: »Potrebno si je še nadalje pri- 
zadevati ...«. 

Predsednik Štefan Nemec: Z ostalimi amandmaji se Komisija stri- 
nja? (Da.) Besedo ima predstavnik Odbora za družbenoekonomski razvoj našega 
zbora tovariš Kristl Ogris! 

Kristl Ogris: Ker odbor teh amandmajev še ni utegnil obravnavati, 
prosim za petminutni sestanek. Člane Odbora prosim, da pridejo v avlo. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo obravnavo 4. točke dnev- 
nega reda. 

Končali smo pregled amandmajev Izvršnega sveta, ki so navedeni v 12 toč- 
kah poročila, razen točke 6 in 8. Odbor za družbenoekonomske odnose se je 
v odmoru sestal in bo sedaj dal mnenje. Besedo ima tovariš Kristl Ogris! 

Kristl Ogris: Odbor je zavzel enaka stališča kot Komisija za med- 
narodne odnose in Izvršni svet. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Potem dam lahko na glasovanje amand- 
maje, navedene v poročilu Izvršnega sveta, ki ste ga danes dobili na klop, in 
sicer od točke 1 do 12, razen točk 6 in 8. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Amandmaji so sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Komisije za mednarodne odnose. 

K osmi alinei IV. poglavja je Komisija dala amandma, ki je naveden v njenem 
poročilu z dne 24. 1. 1975. Amandma ni zajet v amandmajih Izvršnega sveta. 
Izvršni svet se strinja s tem amandmajem, zato je tudi umaknil svoja pod 
točko 6 in 8. 

Poleg tega v amandmajih Izvršnega sveta ni amandmaja Komisije, da naj 
se na strani 5 v prvi alinei za točko f) doda še točka g), ki se glasi: »Pre- 
kategorizirati mejni prehod Plešivo v Goriških Brdih v prehod za mednarodni 
promet.« Ali se predstavnik Izvršnega sveta strinja s tem amandmajem? (Da.) 
Odbor za družbenoekonomski razvoj se strinja. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 
delegat.) 

Amandma je sprejet. 
Prehajam na obravnavo amandmaja skupine delegatov za gospodarsko 

področje 9. okoliša, ki se nanašajo na 15. točko predloga stališč, in sicer na 
sedmo alineo, točka c). Amandmaja Izvršni svet, komisija in odbor ne spreje- 
majo. To ste slišali tudi iz poročila, ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta. 

Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (11 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (75 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (15 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Nadalje imamo amandma skupine delegatov z gospodarskega področja 

6. okoliša, ki se nanaša na IV. poglavje, stran 4. točka 15, po katerem naj se 
v šesti vrsti prve alinee doda naslednje besedilo: »Republiški izvršni svet naj 
se zavzame pri zveznem izvršnem svetu, da se obravnava Goriškega in Trža- 
škega obmejnega sporazuma izenači z rednim izvozom v Italijo tako, da se 
doseže izenačenost s konvertibilnimi valutami (krediti, beneficirane obresti, 
izvozne olajšave itd.).« Izvršni svet, Komisija za mednarodne odnose in pri- 
stojni odbor ne sprejemajo tega amandmaja. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (11 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (84 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov). 

Amandma ni sprejet. 
Zdaj prehajamo na amandmaje, ki smo jih danes dobili na klop. Prvi 

amandma so predložili delegati 8. okoliša, iz Kranja. Nanaša se na cesto k pre- 
doru. Amandmaja ni podprl Izvršni svet. Kakšno je mnenje komisije? Ugotav- 
ljam, da ga ne podpira. Odbor za družbenoekonomski razvoj ga tudi ne podpira. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (22 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (81 delegatov). Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(13 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmajih, ki jih je predložila skupina de- 

legatov za gospodarsko področje 23. okoliša, iz Kopra, ki ste jih prav tako 
dobili danes na klop. 
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S prvim amandmajem predlagajo, da naj se na strani 2 nadaljuje tretji 
odstavek z naslednjim besedilom: »ta organizacijska...«. O tem amandmaju 
ni potrebno glasovati, ker ga predlagatelj umika. 

Z drugim amandmajem predlagajo, da naj se na strani 3 nadaljuje zadnji 
odstavek z naslednjim besedilom: »Pri tem je potrebno zagotoviti, da se v to 
komisijo vključi tudi predstavnik gospodarstva iz območja izvajanja spo- 
razuma.-« 

Izvršni svet, Komisija za mednarodne odnose in pristojni odbor ta amand- 
ma sprejemajo. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (117 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Amandma je sprejet. 
Imamo še amandma, ki ga je dal tovariš Marjan Jurjec. Amandma podpira 

še 10 delegatov. Amandma se nanaša na 15. točko predloga stališč, v kateri se 
omenjajo konkretne naloge: »Zagotoviti je treba pogoje, da se dosedanja raz- 
stava industrijskih in obrtnih izdelkov v Slovenj Gradcu organizira kot ob- 
mejni .. Besedilo amandmaja ste dobili na klop. 

Izvršni svet, Komisija za mednarodne odnose in Odbor za ekonomski razvoj 
se s tem amandmajem ne strinjajo. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (13 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (84 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (20 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Dajem predlog sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju 

Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami v celoti na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal?) (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem 

sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami soglasno 
sprejet. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o republiških svetih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Milana Baškoviča, 
sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo, in Slavka Kocjana, po- 
močnika sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili ste prejeli. Prejeli 
ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zeli predlagatelj še ustno 
kaj dodati k poročilu? (Ne želi.) 

Oskar Naglav: Zakonodajno-pravna komisija umika svoj amandma 
k 26. členu in se pridružuje amandmaju Izvršnega sveta, vztraja pa pri amand- 
maju k 5. členu. 

Predsednik Štefan Nemec: Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o amandmaju Zakonodajno—pravne komisije k 5. členu; amandma 
k 26. členu je komisija umaknila. 
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Amandma k 5. členu se glasi: V drugi vrsti prvega odstavka naj se beseda 
»uporaba« nadomesti z besedo »izvedba«. Predlagatelj se z amandmajem strinja. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Amandma je sprejet. 
Prehajamo na obravnavo amandmajev Izvršnega sveta k 3. in 26. členu. 

Ali se Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija stri- 
njata z amandmajema? (Da.) 

Dajem amandmaja k 3. in 26. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Amandmaja sta sprejeta z večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o republiških svetih v celoti. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Predlog zakona o republiških svetih je soglasno sprejet. 

Zaključujem 5. točko in prehajam na 6. točko dnevnega reda, 
to je na obravnavo predloga zakona o Svetu republike, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

Tudi pri tem zakonu sta predstavnika Izvršnega sveta tovariš Milan Baško- 
vič, sekretar Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo, in Slavko Kocjan, 
pomočnik sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor z družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Ali želijo predstavniki pred- 
lagatelja, Komisije ali Odbora še ustno obrazložiti svoja stališča? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi besede, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Zakonodajno-pravna komi- 
sija je predložila amandma, ki se nanaša na besedilo 4. člena. Predlagatelj 
in Odbor za družbenopolitčni sistem se z amandmajem strinjata. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Amandma je sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o Svetu republike v celoti. Kdor je 

za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona O' Svetu republike soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic na- 
ravnih nesreč, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Zvonka Drakslerja, 
pomočnika republiškega sekretarja za finance. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli, prejeli 
pa ste tudi amandma Izvršnega sveta. Želijo predstavniki predlagatelja, Odbora 
in Komisije še kaj ustno dodati k svojim poročilom? 

Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta tovariš Zvonko Draksler! 
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Zvonko Draksler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na razpravo, ki je tekla o tem osnutku na zadnji seji tega zbora, 
bi želel tovariše delegate samo na kratko seznaniti o razlogih, ki so vodili Izvršni 
svet, da je vztrajal pri predlogu, da se kot eden od virov sredstev solidarnosti 
določi prispevek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in ne iz 
sredstev za izdatke za reklamo in reprezentanco. To je bilo predvideno v va- 
rianti k 5. členu osnutka zakona. 

Izvršni odbor ponovno predlaga isti vir, in sicer iz naslednjih razlogov: 
Mnenja smo, da ideji solidarnosti bolj ustreza, da se sredstva solidarnosti ne- 
posredno vežejo na novo ustvarjeno vrednost, to je na dohodek, ne pa na 
sredstva* ki pomenijo materialne stroške poslovanja. Prav tako po našem 
mnenju ne bi bilo sprejemljivo, da bi sredstva solidarnosti predstavljala obliko 
sankcije zoper tistega, ki neracionalno troši sredstva za reklamo in reprezen- 
tanco. Za to so na razpolago drugi ukrepi in se ta cilj lahko> doseže s kontrolo 
zakonskih predpisov. Razen navedenega mora marsikatera organizacija združe- 
nega dela, ki uvaja nov proizvod, na trgu nujno uporabiti reklamo kot sred- 
stvo, da lahko uspe s svojim proizvodom. Ce bi vztrajali pri predlogu, da bi 
se plačeval prispevek od sredstev za reklame in reprezentanco, bi plačevale ta 
prispevek samo tiste organizacije, ki morajo uporabljati reklamo. Druge organi- 
zacije, katerih položaj na trgu je zaradi konjunkture tak, da jim ni treba upo- 
rabljati reklame, pa ne bi plačevale prispevka od teh sredstev. 

Zato predlagatelj ponovno predlaga, da se uvede prispevek iz dohodka 
temeljnih organizacij po stopnji 0,3 %>. 

V zveži s stališčem Zakonodajno-pravne komisije o poenotenju kriterijev 
za oprostitev predlagamo amandma, da se pri zavezancih, ki plačujejo prispevek 
glede na davek iz dohodka od kmetijske dejavnosti — torej pri kmetih in drugih 
občanih, ki plačujejo ta davek — oprostitev razširi od tistih, ki so že oproščeni 
plačevanja davka, še na vse druge, katerih katastrski dohodek ne presega 2000 
dinarjev letnega dohodka. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo besedo? Ker ne 
želi nihče razpravljati, lahko zaključim razpravo in preidem na glasovanje. 
Najprej bomo glasovah o amandmaju Izvršnega sveta, ki se nanaša na 12. 
člen predloga zakona. Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija se 
z amandmajem strinjata. Dajem amandma na glasovanje. 

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

Drugi amandma ste dobili danes na klop. Amandma je predložil delegat 
Zbora združenega dela iz 3. okoliša, področje dejavnosti državnih organov. 
Nanaša se na 27. člen. Predlagatelj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija se z amandmajem strinjajo. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) Amand- 
ma je sprejet. 

Amandmajev nimamo vfeč. S tem smo tudi uskladili besedilo z ostalimi 
zbori. 

Dajem predlog zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za: odpravo po- 
sledic naravnih nesreč v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 dele- 
gata.) Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, tojena obravnavo osnut- 
ka zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter o razmerjih 
pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil Iz- 
vršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Vlada Tanceta, na- 
mestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Poročila ste prejeli. Zeli predstavnik predlagatelja in Odbora še kaj ustno 
dodati k poročilom? Besedo ima Stane Petrca, predstavnik Izvršnega sveta! 

Stane Petrca: Tovarišice in tovariši delegati! Med zakoni, ki jih 
je potrebno uskladiti z ustavo Socialistične republike Slovenije, je tudi zakon 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji iz leta 
1965. S tem zakonom se je na podlagi ustave iz leta 1963, torej znatno kasneje 
kot v organizacijah združenega dela, ustvarila pravna osnova samoupravljanja 
delavcev v upravnih organih. To samoupravljanje ima z vso eksperimentalno 
dobo 13-letno tradicijo. Z ustavo je bil zagotovljen enak družbenoekonomski 
položaj delovnih ljudi v upravnih organih, z zakonom pa se določajo njihove 
pravice v skladu z naravo dela teh organov. Narava dela teh organov in njihov 
specifični položaj v družbenopolitičnem sistemu sta namreč v osnovi pogojevala 
omejen obseg in vsebino samoupravnih pravic v teh organih. Tako SO' bile 
samoupravne pravice teh delavcev omejene na urejanje tako imenovanih no- 
tranjih razmerij, medtem ko je ustanavljanje, delovno področje, pristojnost in 
organizacija teh organov v pristojnosti skupščine družbenopolitičnih skupnosti, 
kateri so ti organi odgovorni za svoje delo. Nadaljnja posebnost je tudi v tem, 
da so nosilci te odgovornosti predstojniki upravnih organov, ki jih imenuje 
skupščina. Iz teh pooblastil skupščine družbenopolitične skupnosti in osebne 
odgovornosti predstojnika za delo upravnega organa izhajajo osnovne omejitve 
glede obsega in vsebine samoupravnih pravic delavcev, zaposlenih v upravnih 
organih. V osnovi jih je zadržala tudi nova ustava Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi predlaganega osnutka zakona o samoupravnih pravicah in 
obveznostih delavcev ter o razmerjih pri delu v upravnih organih SR Slove- 
nije je bilo glede na navedeno potrebno oceniti dosedanji obseg in vsebino 
samoupravnih pravic delavcev v upravnih organih in način njihovega izvrše- 
vanja. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je k tej nalogi pri- 
tegnil številne upravne organe v Socialistični republiki Sloveniji, v vseh fazah 
pa je bilo zagotovljeno tudi sodelovanje sindikata. Tako se je vse nadaljnje 
delo pri osnutku napajalo iz obsežnega analitičnega gradiva, vse osnovne rešitve 
pa so zgrajene na načelih nove ustave. 

Pri oblikovanju osnutka smo še posebej upoštevali, da ne gre le za for- 
malno usklajevanje samoupravnih odnosov v delovnih skupnostih upravnih 
organov z ustavo, ampak za sestavni del aktivnosti in naporov za nadaljnje 
usposabljanje upravnih organov za bolj učinkovito in kvalitetno izvrševanje 
njihovih nalog. 

Temeljno izhodišče za takšno usmeritev je nedvomno spoznanje, da imajo 
na sedanji stopnji razvoja samoupravnih socialističnih odnosov upravni organi 
pomembno vlogo in da je njihovo učinkovito:, strokovno in sodobno poslovanje 
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eden izmed pogojev za uspešno uresničevanje z ustavo opredeljenih družbenih 
ciljev. 

Predlagatelj meni, da je nadaljnje razvijanje demokratičnih samoupravnih 
odnosov v delovnih skupnostih upravnih organov bistvenega pomena za spod- 
bujanje ustvarjalnega dela, posodabljanje organizacije, racionalnejše poslovanje 
in kadrovsko krepitev teh organov. Vsebina in obseg samoupravnih pravic 
delovnih ljudi v upravnih organih sta podobno kot v veljavnem zakonu opre- 
deljena v skladu s specifičnim položajem upravnih organov in naravo njihovega 
dela. Predlagatelj je pri oblikovanju konkretnih rešitev izhajal iz ocene, da 
načela in ustrezne določbe nove ustave ne dajejo osnove za bistveno spremembo 
obsega oziroma vsebine samoupravnih pravic, še zlasti glede na pozitivno 
prakso, doseženo pri njihovem dosedanjem uresničevanju. Po tem stališču naj 
bi obseg in vsebino samoupravnih pravic tudi po tem zakonskem osnutku 
omejili na tako imenovana notranja razmerja s tem, da bi zagotovili večjo avto- 
nomnost delavcev pri urejanju teh vprašanj. 

Zaradi tega osnutek zakona opušča odločanje delavcev v soglasju s pred- 
stojnikom upravnega organa. O številnih zadevah, o katerih so delavci sedaj 
odločali v soglasju s predstojnikom, naj bi v bodoče odločali samostojno. O 
nekaterih zadevah, ki so neposredno v zvezi z izvrševanjem temeljnih funkcij 
upravnega organa, kot so npr. programi dela, notranja organizacija upravnega 
organa, sistemizacija delovnih mest in podobno, pa naj bi odločal predstojnik 
upravnega organa. V obeh primerih naj bi se odločitev oblikovala v sodelovanju 
delavcev s predstojnikom. Načelo, da se različni interesi, pogledi in stališča 
vseh, ki delajo v upravnem organu, to je delavcev in predstojnika, soočajo, 
obravnavajo in usklajujejo v vseh fazah nastajanja odločitve, naj bi bilo eno 
od bistvenih prvin samoupravnih odnosov, zasnovanih na tem osnutku. 

V razpravah o osnutku zakona so nekateri odbori posameznih zborov Skup- 
ščine SR Slovenije glede obsega in vsebine samoupravnih pravic predlagali 
nekaj zanimivih dopolnitev, ki jih bo pri pripravi zakonskega predloga potrebno 
upoštevati. 

V osnutku zakona je dosledno izpeljano načelo, da je upravni organ te- 
meljna samoupravna interesna skupnost, v kateri delavci in predstojnik ure- 
jajo notranja razmerja v skladu z zakonom. To- načelo temelji na ustavnih 
določbah, da upravni organi samostojno opravljajo zadeve iz svoje pristojnosti 
na podlagi in v okviru ustave in zakonov. V tem smislu bodo delavci občinskih 
upravnih organov, skupno za vse ali več občinskih upravnih organov, urejali 
zadeve, ki so skupnega pomena za občinske upravne organe, s samoupravnim 
sporazumom. V delovnih skupnostih upravnih organov z večjim številom de- 
lavcev pa naj bi delavci urejali določene zadeve tudi v notranjih organizacijskih 
enotah. Osnutek zakona uveljavlja enotno načelo glede načina uresničevanja 
samoupravnih pravic delavcev. 

Vsebina III. dela predloženega osnutka obravnava pravice in obveznosti 
delavcev pri delu. V tem delu so na specifičen način urejene tiste pravice in 
obveznosti delavcev, ki jih je zaradi narave upravnih organov potrebno spe- 
cifično urediti. Te pravice in dolžnosti delavcev so navedene v naslednjih po- 
glavjih: pridobitev lastnosti delavca, strokovna izobrazba in strokovno izobra- 
ževanje, obveznosti delavcev pri opravljanju nalog, odgovornost delavcev, pre- 
nehanje lastnosti delavca in varstvo pravic delavca. Nekatere pravice in dolž- 
nosti pa so navedene le v toliko, kolikor je glede na specifičnost dela nujno 
potrebno. 

3 
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Glede urejanja drugih pravic in obveznosti bodo za delavce delovnih skup- 
nosti upravnih organov veljale določbe zakona o medsebojnih razmerjih de- 
lavcev v združenem delu in zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu in zakona o medsebojnih razmerjih med delavci in zasebnimi delo- 
dajalci. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj tega osnutka bo v naslednji 
fazi natančno proučil vrsto pobud in konkretnih predlogov, sprejetih v telesih 
skupščine, kakor tudi pripombe in predloge, ki so bili dani v javni razpravi, in 
jih upošteval pri pripravi zakonskega predloga. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še besedo? Besedo 
ima tovariš Lorbar, področje državnih organov, okoliš 1! 

Emil Lorbar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja državnih organov iz 1. okoliša je pri obravnavi os- 
nutka tega zakona imela k posameznim določbam zakona nekatere pripombe. 

Pripombe k posmeznim členom so naslednje: 
K 1. členu: Začetni stavek drugega odstavka naj bi se glasil: »Ce ni s tem 

ali z drugim zakonom drugače določeno, se za ...«. Dodatek je potreben zaradi 
tega, ker je za delo upravnih organov v veljavi tudi nekaj drugih zakonov, ki 
urejajo nekatera vprašanja drugače kot ta zakon. 

K 24. členu: V prvem odstavku tega člena se govori o notranji organizacijski 
enote, v drugem pa o delovni enoti. Predlagam, da se v obeh odstavkih upo- 
rabita enaka izraza, če oba pomenita isto enoto. 

K 31. členu: V prvem odstavku naj se tretja alinea spremeni tako, da 
uvedba kazenskega postopka ne bi bila absolutna ovira za pridobitev lastnosti 
delavca. Izvzeta naj bi bila predvsem kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, 
na primer člen 271 kazenskega zakonika in podobno. 

K 44. členu: V ta člen naj bi bila vnesena tudi določba o preizkusnem delu. 
Dela v upravnih organih namreč zahtevajo polno angažiranost, pozitiven odnos 
do samoupravne socialistične skupnosti. Delavec v upravnem organu mora biti 
aktiven in ustvarjalen. Družbene naloge so zelo pomembne, delo pa zahtevno. 
Zato je preizkusno delo nujnost, ki naj zagotovi, da tisti delavci, ki teh in drugih 
kvalitet nimajo, ne bodo mogli delati v upravnih organih. 

K 47. členu: Besedi »mora delati« v tretjem odstavku naj se nadomestita 
z besedama »lahko dela«. 

K 51. členu: Ta člen se nanaša na opravljanje strokovnega izpita. Delegacija 
meni, da je rok enega leta prekratek. Delegacija predlaga, da naj bi znašal 
dve leti. 

K 53. členu: V drugem odstavku naj se črtajo besede »pristojni skupnosti 
za zaposlovanje« in doda le variantni dodatek »republiškemu sekretariatu za 
pravosodje in občo upravo«. 

K 54. členu: V ta člen naj se vstavi tudi srednjeročni program izobraže- 
vanja in pridobivanja kadrov. 

K 111. členu: V tretjem odstavku naj se črtajo besede »republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve«, namesto njih pa vpiše »organov za notranje za- 
deve«. Ta izraz ima širši pomen kot predlagani. 

Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Peter 
Praprotnik, delegat s področja državnih organov, 4. okoliš — Maribor. 
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Peter Praprotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariša de- 
legati! Skupina delegatov iz okoliša Maribor, s področja državnih organov, je 
obravnavala osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev 
ter o razmerjih pri delu v upravnih organih SR Slovenije na svoji seji 28. 1. 
1975. 

Skupina meni, da je v osnutku omenjenega zakona dokaj močno' poudarjena 
vloga predstojnika v upravnih organih in da so samoupravne pravice, ki so 
jih samoupravni organi imeli do sedaj, dokaj bolj široke, kot jih je opredelil 
osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter o raz- 
merju pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji. 

Zaradi tega menimo, da se upravičeno lahko postavi vprašanje, ali ustreza 
naslov »Zakon o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev...« ali pa bi 
vsebini zakona bolj ustrezal naslov »Zakon o pravicah in obveznostih delavcev 
v upravnih organih«? 

Ce je osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter 
o razmerjih pri delu v upravnih organih SR Slovenije sestavljen v skladu z 
določili 32. člena ustave SR Slovenije, potem je pravilno, da se posamezni členi 
v tem osnutku zakona dopolnijo in spremenijo tako, kot je predlagal Odbor 
za družbenopolitični sistem in tako, kot predlaga naša skupina. 

K členu 11: Delegacija je mišljena, da naj se ta člen dopolni, in to z na- 
slednjim besedilom: »...urejajo uporabo sredstev za materialne izdatke in 
sredstev opreme; sodelujejo pri oblikovanju programa dela upravnega organa; 
sodelujejo pri oblikovanju programa kadrovanja.« 

K členu 14: V tem členu naj se spremeni naziv »predstojnik« in uporabi 
naziv »izvršni svet«. 

K členu 16: Pri tem členu predlagamo, da delavci v upravnih organih 
obravnavajo predloge splošnih aktov o notranji organizaciji upravnega organa, 
in sicer akt o sistemizaciji delovnih mest, program dela upravnega organa, 
finančni načrt in zaključni račun ter program strokovnega in družbenega iz- 
obraževanja, in da takšne akte tudi potrdijo, ne pa da jih morajo pošiljati pred- 
stojnikom organov s svojimi pripombami ter predlogi. Akte naj bi potrdil do- 
končno izvršni svet, kar določa tretji odstavek 16. člena. 

K 19. členu: V prvi vrsti tega člena naj se črta beseda »lahko«. 
K 21. členu: V tem členu je potrebno bolj točno definirati, ali je res pred- 

stojnik sveta delovne skupnosti odgovoren za izvajanje sklepov sveta, če je 
v 19. členu predvideno, da se lahko oblikuje svet delovne skupnosti s samo- 
upravnim splošnim aktom. 

O spornih vprašanjih, navedenih v 15. členu zakona, naj po našem mnenju 
odloča zbor združenega dela občinske skupščine. 

K 29. členu: V zvezi s tretjim odstavkom 16. člena postavljam vprašanje: 
Kdo potrdi akt o notranji organizaciji upravnega organa in o sistemizaciji de- 
lovnih mest, da ta začne veljati, če delavci v občinskih upravnih organih s 
splošnimi samoupravnimi akti skupno urejajo zadeve, ki imajo zanje skupen 
pomen? Ali v tem primeru opravlja pravice in dolžnosti predstojnika iz 13. člena 
in 16. člena predlaganega osnutka zakona izvršni svet občinske skupščine? 

K 35. členu: »Brez razpisa se lahko zasedajo delovna mesta, na katera 
imenuje delavce skupščina družbenopolitične skupnosti ali izvršni svet skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti, oziroma delovna mesta, za katera tako do- 
ločajo posebni predpisi.« Delegacija meni, da je te pravice potrebno razširiti 
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tudi na izvršne svete občinskih skupščin, in jih ne omejiti le na Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

K 40. členu: Delegacija meni, da je potrebno dati temu členu določilo, da 
se izbira kandidatov opravi sporazumno s svetom delovne skupnosti in pred- 
stojnikom organa. 

K 43. členu: V tem členu je potrebno dodati določilo, kaj storiti v primeru, 
ko se na razpis prijavi samo en kandidat, ki sicer formalno izpolnjuje pogoje 
razpisa, nima pa morda vseh moralno-političnih kvalifikacij za delavca v uprav- 
nem organu. Po mnenju delegatov bi se v tem primeru morala predvideti 
možnost, da ni nujno, da se takega kandidata sprejme na razpisano mesto, 
temveč da se razpis ponovi. 

K 52. členu : V prvem odstavku naj se varianta črta. 
V četrtem odstavku tega člena naj se pika nadomesti z vejico ter doda 

naslednje določilo: »če je na razpolago prosto delovno mesto.« Če prostega 
delovnega mesta ni, se delavcu lahko ponudi drugo prosto delovno mesto. Če 
delavec ponujenega delovnega mesta ne sprejme, mu preneha lastnost delavca 
v upravnem organu. Menimo, da je tako določilo potrebno, ker je verjetno 
v posameznih upravnih organih lahko več pripravnikov, kot bo v programu 
predvidenih praznih delovnih mest. Na drugi strani pa glede na fluktuacijo 
kadra ni mogoče točno programirati, koliko delovnih mest se bo v naslednjem 
obdobju dejansko izpraznilo. 

K 72. členu: Črta naj se določba v tretjem odstavku. Menimo, da to določilo 
ni potrebno. Če je kršitev obveznosti delavca taka, da se mora izreči ukrep 
prenehanja lastnosti delavca v upravnem organu, potem naj bo tak ukrep do- 
končen, ne pa kot neko sredstvo zastraševanja. Če pa ostane določilo tretjega 
odstavka 72. člena, ki opredeljuje pogoje za izvršitev ukrepov pri kršitvi dolž- 
nosti delavca, je potrebno dopolniti določila drugega odstavka 77. člena, ki 
določa rok izvršitve izrečenega ukrepa. V tem primeru naj bi se dopolnila ta 
določba tako, da bi se pika nadomestila z vejico in v drugem odstavku 77. člena 
dodale besede: »razen v primerih iz tretjega odstavka 72. člena.« 

K 108. členu: V prvi alinei je potrebno bolj točno definirati spregledano 
stopnjo izobrazbe. Delegacija meni, da naj se spregleda le ena stopnja izobrazbe, 
kakor je to navedeno pri ostalih alineah. 

Delegacija je obravnavala tudi poročilo Odbora za družbenopolitični sistem 
in se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega odbora v celoti strinja. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Tomislav Trojer, področje dejavnosti državnih in drugih organov, 3. 
okoliš — Cerknica! 

Tomislav Trojer: Naša delegacija je na svoji seji 27. 1. 1975 sprejela 
naslednje splošne pripombe k osnutku obravnavanega zakona: 

Ugotavljamo, da se z osnutkom zakona dejansko ne povečuje obseg samo- 
upravnih pravic delavcev v upravnih organih, temveč se obseg teh pravic 
zmanjšuje na račun pravic, ki jih osnutek zakona daje predstojnikom upravnih 
organov. Udeleženci razgovora menijo, da bi morale biti določbe o pravicah 
in dolžnostih predstojnika v zakonu navedene bolj pregledno oziroma strnjeno, 
tako kot so navedene o pravicah in dolžnostih delavcev. 

Pripombe k posameznim členom. 
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K 10. členu: Predvideti bi bilo treba možnost, da bi za vse upravne organe 
v občini izvajala pravice in dolžnosti predstojnika ena oseba, npr. član izvršnega 
sveta, ki je odgovoren za delo uprave, prej tajnik skupščine. 

K 12. členu: Prisotni so predlagali, da bi tudi za naprej morali imeti delavci 
upravnih organov odločilno vlogo pri sprejemanju finančnih načrtov in zaključ- 
nih računov, pri čemer nikakor ne bi smeh ostati le pri pravicah dajati mnenje 
oziroma obveščati izvršni svet o morebitnem neupoštevanju mnenj. Bilo je tudi 
predlagano, da naj se določi samo en odredbodajalec finančnih načrtov za 
vse občinske upravne organe. 

K 16. členu: Predlaga se, da naj bi bila dolžnost predstojnika zahtevati 
mnenja, pripombe in predloge k aktom iz prvega odstavka 16. člena. 

K 20. členu: Predlog variante naj se črta. 
K 31. členu: Pri tretji alinei naj bi bila izvzeta kazniva dejanja po1 271. 

členu kazenskega zakonika, to je kaznivo dejanje v prometu. 
K 36. členu: Postavlja se vprašanje, ali lahko predstojnik razporedi delavca 

upravnega organa na izpraznjeno mesto, če delavec nima ustrezne strokovne 
izobrazbe za to delovno mesto. 

K 50. členu: Postavlja se vprašanje, kako je s strokovnimi izpiti delavcev, 
ki že imajo lastnost delavca v upravnem organu. 

K 52. in 53. členu: Predlaga se črtanje variante. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Zaklju- 
čujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter 
o razmerjih pri delu v upravnih organih SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji seji. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Sklep je z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zakona 
o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela, 
ki ga je skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Draga Petroviča, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava predlog zakona 
v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je po skraj- 
šanem postopku. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži predlog! 
Ker pa se tudi z 10. točko dnevnega reda, to je s predlogom zakona o spremembi 
namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma obvezno združenih za 
potrebe železnic v Sloveniji, rešujejo ista vprašanja, prosim, da da skupno 
obrazložitev! Predlagam, da imamo načelno razpravo za 9. in 10. točko dnev- 
nega reda skupaj ! 
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Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da dam najprej kratko obrazložitev, zakaj predlagamo, da se oba za- 
kona sprejmeta po skrajšanem postopku. Resolucija o družbenoekonomski po- 
litiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 predvideva, 
da je potrebno najkasneje do sredine februarja 1975 sprejeti ustrezne izvedbene 
predpise, ki bodo omogočili Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodar- 
stva in Samoupravni interesni skupnosti za luški in železniški promet sprejeti 
ustrezne rešitve za pokrivanje izgub v železniškem prometu in elektrogospo- 
darstvu. 

S sprejetjem obeh zakonov bomo omogočili sprejem zaključnega računa 
elektrogospodarstva in železniškega gospodarstva pred koncem februarja 1975, 
ko je treba predložiti zaključne račune Službi družbenega knjigovodstva. Ce 
v tem roku ne bi pokrili izpada dohodka, bi obe dejavnosti izkazali izgubo, 
kar bi povzročilo, da bi se uvedel postopek za sanacijo in da bi se ustavila 
investicijska gradnja. To bi imelo težje posledice za naš nadaljnji razvoj in bi 
delovalo negativno na prizadevanja za odpravo strukturnih nesorazmerij, ker 
imata ravno energetika in železniški promet izredno važno vlogo. Zaradi tega 
predlagamo, da se oba zakona sprejmeta po skrajšanem postopku. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo glede postopka. Želi 
kdo razpravljati o tem? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog 
glpde postopka na glasovanje. 

Kdor je za to, da obravnavamo oba zakona po skrajšanem postopku, naj 
prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (4 delegati.) Predlog je sprejet z večino glasov. 

Prosim, če tovariš sekretar nadaljuje z obrazložitvijo obeh zakonov. 

Drago Petrovič: Dovolite mi, da k obrazložitvi zakonov, s katerima 
predlagamo ureditev nadomestila izpadlega dohodka v elektrogospodarstvu in 
železniškem gospodarstvu, povem še nekaj pojasnil. 

Zaradi neustreznega režima in politike primarne delitve je v elektro in že- 
lezniškem gospodarstvu že vrsto let problem oblikovanje dohodka. Tako je 
Združeno podjetje elektrogospodarstva zaradi izgub v sanaciji že od leta 1972, 
na podlagi skupno prevzete garancije SR Slovenije in sklada skupnih rezerv. 
Poslovno izgubo za leto 1972 je Združeno podjetje elektrogospodarstva krilo 
z zmanjšanjem stopenj amortizacije osnovnih sredstev na podlagi posebej za 
to sprejetega republiškega zakona. Poslovalo je z izgubo tudi v letu 1973. Ker 
je elektrogospodarstvo nosilec pomembnih investicij za naš nadaljnji razvoj, je 
bila ta izguba krita že pred predložitvijo zaključnega računa, med drugim tudi 
s terjatvijo do republike. Izpad dohodka je namreč posledica neustrezne korek- 
cije cen v okviru sprejete politike cen za leto 1973. 

Te terjatve republika do sedaj še ni poravnala, ker za to ni imela sredstev 
oziroma bi za ta namen morali povečati obseg republiškega proračuna. Izvršni 
svet je namreč menil, da naj bi ta del izgube poravnali uporabniki električne 
energije v okviru Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva, ki so 
zaradi sprejete politike cen trošili energijo po ceni, ki ni pokrivala proizvodnih 
stroškov. 

Tudi v železniškem gospodarstvu je prihajalo do večjih izpadov dohodka, 
ki jih je republika krila z beneficiranimi obrestmi, ustreznim znižanjem pri- 
spevkov oziroma dajatev in tudi z neposrednimi regresi. Kljub temu je želez- 



11. seja 39 

niško gospodarstvo poslovalo na robu rentabilnosti ter z nerealno nizko amorti- 
zacijo. 

Do izpada dohodka je prišlo v obeh dejavnostih tudi v letu 1974. Prognoza 
poslovnega rezultata kaže, kljub povečanemu fizičnemu obsegu proizvodnje 
oziroma storitev obeh dejavnosti, da med letom odobrene in limitirane tarife 
ne pokrivajo vseh materialnih stroškov. To velja predvsem za leto 1974 za po- 
večano amortizacijo. Pri elektrogospodarstvu pa dodatno ne pokrivajo tarife 
tudi zneska, ki ga je z odločbo naložila Služba družbenega knjigovodstva za 
premalo obračunano minimalno amortizacijo v letu 1973. 

Po predloženih podatkih obeh samoupravnih interesnih skupnosti znaša 
izpad dohodka 550 milijonov dinarjev v železniškem gospodarstvu in 470 mili- 
jonov dinarjev v elektrogospodarstvu. 

Zaradi tega sta skupščini samoupravne interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva oziroma železniškega in luškega prometa v skladu z določilom resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1975 sprejeli sklepe, s katerimi predlagata pokrivanje izpada dohodka v 
železniškem prometu in elektrogospodarstvu z odstopom sredstev, ki jih te- 
meljne organizacije združenega dela obvezno združujejo. Razen tega sta obe 
samoupravni interesni skupnosti predlagali, da naj se del izpada dohodka po- 
kriva tudi z obveznim odstopom sredstev, ki so bila prenesena na temeljne 
organizacije združenega dela na temelju zakona o prenosu sredstev pravic in 
obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne 
organizacije združenega dela. 

Izvršni svet je na podlagi sklepov obeh skupščin pripravil spremembe ozi- 
roma dopolnitve ustreznih zakonov. Od leta 1973 dalje temeljne organizacije 
združenega dela namensko združujejo oziroma odstopajo sredstva za potrebe 
železniške infrastrukture, in sicer po zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu, po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske 
kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji in po zakonu o porav- 
navanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za investi- 
cijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji. Ker je bila 
poraba sredstev po citiranih zakonih strogo namenska, predlaga Izvršni svet 
predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma 
obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji, po katerem naj bi se po vseh 
treh zakonih zbrana sredstva uporabila tudi za kritje izpada dohodka. 

V skladu s sklepom Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za želez- 
niški in luški promet bodo s posebnim samoupravnim sporazumom temeljne 
organizacije združenega dela, ki so članice Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet, odstopile železniškemu gospodarstvu za kritje izpada 
dohodka brez obveznosti vračanja celotna sredstva, zbrana po citiranih zakonih 
v letih 1973 in 1974. S sprejetjem tega zakona bo odpravljena zadnja formalna 
ovira za sprejem samoupravnega sporazuma. 

Sredstva, združena na podlagi omenjenih treh zakonov in samoupravnega 
sporazuma, ne bodo zadoščala za kritje celotnega izpada dohodka v železniškem 
gospodarstvu. Zaradi tega Izvršni svet predlaga predlog zakona o dopolnitvi 
zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela, s katerim se 
pokriva razlika do celotnega izpada dohodka železniškega gospodarstva in tudi 
ves izpad dohodka v' elektrogospodarstvu. 
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S tem zakonom sta 3. in 12. člen dopolnjena tako, da se določa nova ob- 
veznost, ki velja še pred razdelitvijo teh sredstev. Določitev dodatne obveznosti 
pomeni najustreznejšo rešitev, ker zbrana sredstva niso v celoti ugotovljena in 
tudi ne razdeljena ter jih zato temeljne organizacije združenega dela še ne 
vodijo v svojih knjigovodskih evidencah. 

Uporaba teh sredstev brez obveznosti vračanja ne pomeni dodatne obreme- 
nitve temeljnih organizacij združenega dela. Tak način pokrivanja izpada do- 
hodka omogoča, da bodo zaključni računi elektrogospodarstva in železniškega 
gospodarstva sprejeti v roku in da bodo preprečene posle'dice, ki bi jih povzro- 
čila izkazana izguba. 

Po tem predlogu zakona se večji del sredstev namenja za nadomestilo 
izpadlega dohodka v elektrogospodarstvu, vendar bo dokončno višino teh 
sredstev določila Skupščina elektrogospodarstva, ko bodo znani vsi potrebni 
podatki. Taka rešitev je edino sprejemljiva in je v skladu s statutom interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, v kateri bodo o višini nadomestila odločali tisti, 
ki s temi sredstvi razpolagajo in jih tudi združujejo. 

Dovolite, da dam na koncu še kratko informacijo o problemih primarne 
delitve in možnosti za pridobivanje dohodka v obeh dejavnostih v letu 1975. 

V decembru 1974 je bil podpisan družbeni dogovor o oblikovanju cen bla- 
govnih prometnih storitev v železniškem gospodarstvu. V skladu z njegovo 
vsebino je železniško gospodarstvo korigiralo cene železniških storitev za 22'"/a, 
z veljavo od 1. 1. 1975. S korekcijo cen se ne bo zbralo dovolj sredstev za pokri- 
vanje porasta stroškov v letu 1975. Zato bo naslednja korekcija izvedena 1. 
aprila oziroma, če bo potrebno, pa tudi še 1. oktobra 1975. Po sedaj znanih po- 
datkih bi morali korigirati cene železniških storitev za 32'%. Ker je oblikovanje 
cen po družbenem dogovoru zagotovljeno, menimo, da v letu 1975 v železniškem 
gospodarstvu ne bodo nastopile razmere, ki smo jim bili priča v letu 1974. Prav 
tako pa bodo spremembe usklađene z družbenim dogovorom o izvajanju po- 
litike cen v letu 1975, ki je v pripravi. 

V Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva je bil konec de- 
cembra 1974 sprejet sklep, da se tarife za električno energijo pri končnih po- 
rabnikih povečajo linearno od 1. 1. 1975 dalje za 40,0/os in sicer zaradi povečanja 
cene premoga za termoelektrarne za 5010/ot. Ta sklep Samoupravne interesne 
skupnosti še ni uveljavljen, ker še ni sprejet družbeni dogovor o izvajanju 
politike cen v letu 1975. 

Poudariti moram, da se družbeni dogovori, ki so v veljavi v SFR Jugo- 
slaviji, v celoti uveljavljajo, sklep Samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije pa ni mogel biti uveljavljen. Zato pričakujemo, da bo 
sprejeti družbeni dogovor o izvajanju politike cen verificiral tudi sklep Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. Vendar moram že 
danes obvestiti delegate, da se pojavljajo v okviru priprave družbenega dogo- 
vora o izvajanju politike cen v letu 1975 določeni problemi. Predvideva se precej 
nižji porast cen električne energije, obenem pa precej višji porast cen premoga. 
Pri tem se izhaja iz poprečne jugoslovanske strukture proizvodnje električne 
energije in tudi iz poprečne jugoslovanske strukture izkopa premoga. 

Na zadnji seji medrepubliškega komiteja smo sestavljalce družbenega do- 
govora o politiki cen resno opozorili, da taka določitev cen električne energije 
onemogoča izvajanje politike razvoja elektrogospodarstva in normalno delo- 
vanje samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva. Tedaj smo zahte- 
vali, da se omogoči republikam in pokrajinam v celoti uresničevanje pristojnosti 
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pri določanju cen električne energije in tudi izvajanje dogovora o razvoju elek- 
trogospodarstva do leta 1980, še posebej pa da se omogoči uresničevanje pri- 
stojnosti samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva, v okviru katere 
porabniki in proizvajalci v medsebojnem dogovoru odločajo o nadaljnjem 
razvoju te panoge in o medsebojnih odnosih. 

Upamo, da bomo pri usklajevanju družbenega dogovora o politiki cen za 
leto 1975 omogočili, da se bo sklep Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva v čim večji meri realiziral. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zakon obravnavamo v zadnji 
fazi, to je ko£ predlog zakona. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance 
našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila 
ste prejeli. 

Prejeli ste tudi dodatno informacijo Samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije. Ali želijo predstavniki Odborov oziroma Ko- 
misije še kaj ustno dodati k svojim pismenim poročilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, 
prehajamo na glasovanje. Najprej o amandmaju, ki ga je dala Zakonodajno- 
pravna komisija k 2. členu zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, 
pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije na določene temeljne organi- 
zacije združenega dela. Za besedami v 12. členu naj se črta tole besedilo: 
»zakon o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (Uradni list 
SRS, št. 13/74)«. Amandma je redakcijskega značaja. Predlagatelj in Odbor za 
finance se z amandmajem strinjata. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje. (12 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. 
Dajem predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in 

obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne 
organizacije združenega dela v celoti na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje. (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Nadaljujemo z 10. točko dnevnega reda, to je z obravnavo pred- 
loga zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma 
obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

Obrazložitev smo slišali že v okviru prejšnje točke. Tudi za ta zakon je 
predlagan skrajšani postopek. Obrazložitev, zakaj se predlaga skrajšani po- 
stopek, smo tudi že slišali. 

Dajem na glasovanje predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem po- 
stopku. Kdor je za to, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku, naj 
prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 

Predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku, je z večino glasov 
sprejet. 
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Predlog zakona so obravnavali: Odbora za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste 
prejeli. Ali želi predstavnik Odbora ali Komisije še ustno obrazložiti svoja 
stališča? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo. Pre- 
hajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembi namenov za uporabo 
sredstev, odstopljenih oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Slo- 
veniji. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 
Besedo ima tovariš Janez Goričnik! 

Janez Goričnik: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice delegati! 
S pravkar sprejetima zakonoma, ki urejata nadomestilo izpada dohodkov v 
železniškem prometu in v elektrogospodarstvu, in s predlaganim načinom re- 
ševanja tega vprašanja se v sedanjem položaju sicer strinjam in sem zato tudi 
glasoval za predložene rešitve. Oglašam se zato, ker se načelno ne morem stri- 
njati s tem, da bi na enak ali podoben način reševali takšna vprašanja tudi v 
prihodnje. V preteklosti smo se morali strinjati s preventivnimi ukrepi države. 
Menim, da je tak način reševanja teh vprašanj sedaj nezdružljiv s položajem, 
ki ga ima združeno delo po novi ustavi. 

To pomeni, da bi se morali v prihodnje delegati temeljnih organizacij 
združenega dela v ustreznih samoupravnih skupnostih hitreje, pravočasno od- 
ločati ali pa vnaprej predvideti takšne ukrepe, ki bi preprečevali nastajanje 
izgub na teh področjih gospodarstva oziroma jih odpravljali. 

Gre torej za to, da se takšni problemi rešujejo z dogovarjanjem in spora- 
zumevanjem v okviru združenega dela oziroma v samoupravnih interesnih 
skupnostih. V zvezi s tem me zanima, menim da to zanima tudi druge dele- 
gate, kakšno je stališče Izvršnega sveta do tega vprašanja in še posebej, kakšne 
ukrepe je po mnenju Izvršnega sveta potrebno sprejeti pri reševanju teh 
vprašanj, da bi bili v skladu z načinom reševanja, ki ga omogoča naša ustava. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ker je v vaši razpravi postav- 
ljeno tudi delegatsko vprašanje, predlagam, da naj bi dal Izvršni svet odgovor 
na današnji seji. Besedo ima Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Vprašanje delegata Goričnika moram nekoliko po- 
praviti. Se vedno lahko' trdim, da so bili sprejeti sklepi samoupravnih interes- 
nih skupnosti v skladu z njihovimi ustanovitvenimi akti in statuti in da je 
danes Skupščina s sprejemom zakona o spremembi namenov odstranila zadnjo 
formalno oviro o namenski uporabi sredstev, ki se združujejo v železniškem 
gospodarstvu. Mislim, da nismo v ničemer kršili samoupravne možnosti zdru- 
ženega dela, da se o tem postopku prej dogovori v okviru samoupravne inte- 
resne skupnosti. Ponovno poudarjam, da je zakon o spremembi namenov sred- 
stev za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma obvezno združenih za potrebe 
železnic v Sloveniji, v Sloveniji samo dopolnil namen uporabe teh sredstev, 
o katerih so se delegati v samoupravni interesni skupnosti — predstavniki 
združenega dela v celoti že odločili na svoji skupščini v decembru 1974. 
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Kar se tiče dopolnitve zakona o prenosu sredstev iz tako imenovanega 
državnega kapitala smo bili prisiljeni uvesti v 3. in 12. členu 5. točke novo 
obveznost, kajti nismo mogli v celoti ugotoviti višine prenesenih sredstev niti 
nosilcev teh sredstev. Ravno tako bi izredno težko izvedli postopek samouprav- 
nega sporazumevanja tam, kjer temeljna organizacija združenega dela niti ne 
ve, s kakšnimi sredstvi razpolaga, niti jih nima vknjižene. 

Zaradi tega menimo, da sta oba zakona v celoti sledila sklepom samo- 
upravnih interesnih skupnosti in da je Izvršni svet v celoti upošteval intencije 
teh sklepov. Izvršni svet je s predlagano spremembo obeh zakonov omogočil, 
da se v celoti realizirajo sklepi združenega dela v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva in Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet. 

Drugo vprašanje, ki ga je postavil delegat, se nanaša na področje reše- 
vanja teh problemov. V celoti se strinjam, da je to izključna naloga samo- 
upravne interesne skupnosti, v kateri proizvajalci in uporabniki z neposrednim 
medsebojnim dogovorom urejajo medsebojne odnose in se neposredno dogovar- 
jajo o pogojih delovanja obeh skupnosti oziroma proizvajalcev, ki so zastopani 
v obeh skupnostih. 

Nesporno je, da smo v prehodni fazi, ko je v teh dejavnostih posebnega 
družbenega pomena še v določeni meri potrebna pomoč Izvršnega sveta in 
Skupščine. Celotno delovanje samoupravnih interesnih skupnosti, vsebina nji- 
hovega dela in njihove bodoče naloge pa nam nesporno zagotavljajo, da bodo 
vse naloge, s katerimi se danes ukvarja tudi Skupščina, reševali v prihodnje 
samostojno uporabniki in proizvajalci v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zaključujem to točko dnevnega reda in 
prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
odloka o sestavi republiških komitejev, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. - 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Vlada Tanceta, namestnika 
republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo1, in Antona Klemena, re- 
publiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje in občo 
upravo. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega 
zbora in Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste 
prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje skupine delegatov za področje državnih 
organov 1. okoliša in skupine delegatov za socialno zdravstveno področje 3. 
okoliša. Prav tako ste prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta. 

Želijo predstavniki odborov ali Izvršnega sveta še kaj ustno dodati k 
poročilom? Besedo ima Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in občo upravo! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o republiških upravnih organih, ki ste ga sprejeli pretekli mesec, je 
uveljavil številne spremembe v sistemu in organizaciji republiških upravnih 
organov. Med najpomembnejše novosti tega zakona se šteje nedvomno obliko- 
vanje republiških komitejev kot kolegijsko vodenih upravnih organov, v ka- 
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terih je pri opravljanju upravnih nalog iz republiške pristojnosti omogočeno 
sodelovanje, dogovarjanje in usklajevanje dela s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

Zaradi specifičnosti delovnega področja republiških komitejev in razlik 
v stopnjah samoupravne organiziranosti teh področij z zakonom ni bilo mogoče 
določiti sestave posameznih republiških komitejev, temveč je bilo prepuščeno 
posebnemu aktu Skupščine SR Slovenije. Predloženi odlok zato predstavlja 
izvedbeni akt zakona o republiških upravnih organih, hkrati pa pomeni nada- 
ljevanje procesa prilagajanja republiških upravnih organov njihovi vlogi v 
novih družbenih pogojih. 

V predloženem odloku je v skladu s sistemskimi izhodišči zakona o repu- 
bliških upravnih organih predvidena sestava posameznih republiških komitejev 
tako, da so v njih zastopane samoupravne interesne skupnosti in druge samo- 
upravne organizacije, ki delujejo na področju, za katerega so ustanovljeni, pa 
tudi drugi upravni organi, katerih sodelovanje v republiških komitejih je 
nujno zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

Pri sestavi posameznih republiških komitejev je predlagatelj upošteval 
naslednja načela: 

— Sestava republiških komitejev naj bi bila taka, da bi za vsak komite za- 
gotavljala učinkovito izvrševanje njegovih nalog na področju, za katerega je 
bil ustanovljen, sodelovanje ustreznih samoupravnih struktur in strokovnih in- 
stitucij, hkrati pa da bi omogočala spremljanje stanja in pojavov ter uresni- 
čevanje odgovornosti upravnega organa za stanje na tem področju. 

— Republiški komiteji naj bi bili organizirani tako, da bi lahko hitro, ra- 
cionalno in učinkovito delovali in ukrepali. Zato naj število članov ne bi bilo 
preveliko. Republiški komiteji namreč sprejemajo svoje sklepe z večino glasov 
vseh članov in je torej sklepčnost sej komitejev nujen pogoj za njihovo uspešno 
delovanje. 

— Število članov posameznega komiteja po položaju je potrebno omejiti na 
tiste primere, ki so določeni z zakonom, to je na vodje strokovnih služb tistih 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu, izje- 
moma pa tudi na predstojnike upravnih organov, katerih strokovno delo je 
vsebinsko povezano z nalogami republiških komitejev. 

— Za člane republiških komitejev naj bi bili imenovani tudi nekateri 
javni delavci s teh področij, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k učinko- 
vitemu delu republiških komitejev in hkrati predstavljajo tiste sredine, ki na 
republiški ravni še niso organizirane, pa je vendar njihovo sodelovanje potrebno 
zagotoviti. 

— V republiških komitejih je potrebno zagotoviti tudi zastopanost tistih 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki sicer še niso oblikovane, vendar pa se 
bodisi že ustanavljajo ali pa je predvidena njihova ustanovitev. 

— V članstvo posameznih komitejev naj ne bi bili zajeti tisti republiški 
upravni organi, ki so glede na svoje naloge dolžni sodelovati z vsemi republi- 
škimi upravnimi organi in ne le z nekaterimi, npr. upravni organi, pristojni za 
planiranje, proračun, ljudsko obrambo itd. 

— Ni smotrno in ni v skladu z osnovnim položajem republiških komitejev, 
da bi v njihovo sestavo vključevali predstavnike družbenopolitičnih organizacij 
in društev. 
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Pri sestavi tega odloka pa ni bilo mogoče zagotoviti sodelovanja predsed- 
nikov republiških komitejev, ker bodo ti imenovani šele na današnjih sejah 
zborov. 

Predlagatelj je v izredno kratkem roku, določenem za pripravo tega odloka, 
poskušal pridobiti čimveč mnenj zainteresiranih samoupravnih struktur in 
drugih dejavnikov ter je na podlagi tega pripravil predloge svojih amandma- 
jev. Hkrati pa se je opredelil tudi do amandmajev, ki so jih predlagala telesa 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj meni, da so s predlaganim odlokom dane realne osnove za 
začetek delovanja republiških komitejev, pri tem pa ne izključuje možnosti, da 
bodo izkušnje pri delovanju teh novih oblik republiških upravnih organov 
terjale poznejše dopolnitve in spremembe. 

Zbor obveščam še o napaki v amandmajih Izvršnega sveta. Na drugi strani 
v amandmaju k 4. členu v predzadnjem odstavku piše: V četrtem odstavku naj 
se besedilo »imenuje tudi 5 članov« nadomesti z besedilom »imenuje 2 člana«. 

Pravilno bi se moralo to besedilo glasiti: »imenuje 3 člane«. To je tiskovna 
napaka. Prosim, da se to popravi, ker se šele potem ujema številka s pred- 
laganim številom članov komiteja. 

Povedal bom še stališča Izvršnega sveta o predlogih amandmajev, ki so bili 
pismeno predloženi. 

V amandmaju delegatke Milene Zemljič iz skupine delegatov s področja 
državnih organov, okoliš 1, je predlagano, naj se razen direktorja Zavoda 
SR Slovenije za planiranje, ki bi bil po položaju član komiteja, določi še 
direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. Izvršni svet amandmaja ne sprejema, 
saj je v svojih amandmajih, ki vam jih je predložil, izločil direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje kot člana komiteja po položaju. Zavod za 
družbeno planiranje je vključen v komite po svojem predstavniku, kar je 
navedeno v tretjem odstavku tega člena. Iz istih razlogov je tudi Zavod za 
statistiko udeležen v komiteju za družbeno planiranje in informacijski sistem po 
svojem predstavniku. Zaradi tega Izvršni svet tega amandmaja ne more sprejeti. 

V svojem amandmaju skupina delegatov 6. okoliša, iz Celja, predlaga, da 
bi se vključil v sestav komiteja v 1. členu predstavnik Zveze delavskih univerz 
Slovenije, v 3. členu pa predstavnik Zveze kulturno-prosvetnih organizacij 
Slovenije. Izvršni svet meni, da je potrebno, da se število članov komitejev ne 
povečuje, ampak zmanjšuje. Amandmaji Izvršnega sveta so predvsem usmer- 
jeni v to, da se število članov komitejev zmanjša. 

Razen tega Izvršni svet meni, da v sestav komitejev ne sodijo predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij in društev. Tu pa gre konkretno za predstavnike 
društev, ki bi se vključili v sestav komitejev. 

Amandmaji delegatke Nataše Pbgačar iz 32. okoliša zadevajo 4. člen. 
Predlaga, naj se vključi v komite predstavnik Poslovne interesne skupnosti 
združene kemične industrije SR Slovenije glede na farmacevtsko industrijo. 
Izvršni svet zaradi stališča, naj se sestav komitejev ne povečuje, amandmaja 
ne sprejema. Seveda je mogoče, da se predstavniki tudi te dejavnosti vključijo 
v sestav komiteja kot predstavniki javnosti. Sicer je kemična industrija za- 
stopana že v ustreznem republiškem upravnem organu in ni posebne potrebe, 
da bi se vključila v ta komite. 

V amandmaju k 7. členu je predlagano, naj bi se vključil v komite pred- 
stavnik elektroenergetskega inšpektorata. Gre za nove predloge, ki zadevajo in- 
špektorate, razen pri 9. členu, kjer je predviden tudi predstavnik republiške 
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zveze sindikatov. Povedal sem že, da je Izvršni svet za izhodišče postavil, da se 
v republiške upravne organe ne vključujejo predstavniki družbenopolitičnih 
organizacij, torej niti Socialistične zveze niti sindikatov niti organizacije Zveze 
borcev, tako da tudi tega amandmaja glede predstavnikov sindikatov ne spre- 
jema. 

Ravno tako meni, naj se inšpektorati, to je organi v sestavi konkretnega 
republiškega upravnega organa, ne vključujejo v komite. Eno od osnovnih 
izhodišč Izvršnega sveta je, naj se predstavniki drugih upravnih organov v 
čim manjši meri ali pa sploh ne vključujejo v komiteje. 

Amandma skupine delegatov za gospodarsko področje 23. okoliša se na- 
naša na predstavnika Splošne plovbe Piran. Ne morem povedati stališča o tem 
amandmaju, razen da je mogoče in da bo najbrž potrebno zagotoviti, da bodo 
v komiteju zastopane s svojimi predstavniki delovne organizacije pomorskega 
pa tudi letalskega prometa, in sicer na račun predstavnikov javnosti. Ce bo 
amandma sprejet, bo treba znižati število predstavnikov javnosti v komiteju. 

Amandmaja skupine delegatov za Zbor združenega dela iz 3. okoliša k 4. 
členu, naj bi se črtal predstavnik Kliničnega centra, Izvršni svet ne sprejema. 
Klinični center v Ljubljani ni samo bolnišnična institucija, ampak je osrednja 
zdravstvena institucija v Sloveniji, ki ima po zakonu specifične naloge, določene 
z medicinsko doktrino, in predstavlja učno bazo medicinske fakultete. Vse to 
terja, da je Klinični center v Ljubljani zastopan v republiškem komiteju, zato 
tega amandmaja Izvršni svet ne sprejema. 

Kar zadeva predstavnike splošne zdravstvene službe, je Izvršni svet sprejel 
amandma, po katerem se vključuje v sestav Komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo predstavnik Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije, kar 
dopušča možnost, da se v ta sestav vključijo tudi posamezne druge dejavnosti, 
razen bolnišnične in klinične, ki je že po odloku zastopana v Komiteju. Torej 
tudi amandmaja, naj se doda šesta in sedma alinea glede predstavnika splošne 
zdravstvene službe, Izvršni svet ne sprejema. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. 
Besedo ima dr. Aleksander Nardin 3. okoliš, socialno-zdravstveno področje! 

Dr. Aleksander Nardin: Postavljam vprašanje predstavniku Izvrš- 
nega sveta v zvezi z amandmajem, ki ga je zavrnil. Naša delegacija me je po- 
oblastila, da naš amandma tukaj podrobneje obrazložim. Gre za amandma k 4. 
členu na četrti strani predloga odloka o sestavi republiških komitejev. Po pis- 
meni obrazložitvi Izvršnega sveta in zdaj tudi po ustni, ki jo je dal predstavnik, 
ugotavljam, da Izvršni svet zavrača amandma, s katerim so predstavniki so- 
cialno-zdravstvenega področja primorskih občin in Notranjske zahtevali, da naj 
se razširi ta komite še z enim predstavnikom splošne in z enim predstavnikom 
zobozdravstvene službe. 

Nimam nič proti temu, če je predstavnik bolnišnične službe predstavnik 
Kliničnega centra. Na drugi strani pa nimam nobenega zagotovila, da bodo 
predstavniki Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij v ta komite delegi- 
rali ravno predstavnika splošne in zobozdravstvene službe. Iz predloga amand- 
majev Izvršnega sveta lahko ugotovimo, da se bo število članov tega komiteja 
zdaj skrčilo od 13 na 11. Ta dva predstavnika ne bi predstavljala povečanega 
števila članov, ker bi ostali pri prejšnjem številu in bi skupnost zdravstvenih 
delovnih organizacij namesto enega člana delegirala tri člane, in sicer predstav- 



11. seja 47 

nika bolnišnične službe, splošne zdravstvene službe in zobozdravstvene službe. 
Vsi vemo, čeprav je poudarjen pomen Kliničnega centra, da Klinični center 
krije potrebe pretežno ljubljanske in sosednjih regij, ne krije pa v istem smislu 
Primorske in našega obalnega področja. 

Poleg tega so predstavniki naše temeljne organizacije združenega dela 
navajali številne pereče kadrovske in finančne probleme v splošni in zobo- 
zdravstveni službi, zlasti na novo priključenih področjih. Menim, da bi te 
probleme prek našega predstavnika v republiškem komiteju lažje reševali. 

Zato kot predstavnik delegacije, ki me je za to pooblastila, vztrajam, da 
se število članov poveča od 11 na prvotnih 13 in da se poleg predstavnika Kli- 
ničnega centra oziroma predstavnika bolnišnične zdravstvene službe v komite 
vključita še predstavnika splošne in zobozdravstvene službe. 

Predsednik Štefan Nemec: Če vas dobro razumem, vztrajate pri 
svojem amandmaju, kot je bil predložen? 

Dr. Aleksander Nardin (iz klopi): Da. 

Predsednik Štefan Nemec: Predlagam, da pripravite nov amandma, 
da bi ga potem, ko bomo končno glasovali o amandmajih, obravnavali. Besedo 
ima tovariš Slavko Uršič! 

Slavko Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora ni mogel razpravljati o vseh 
amandmajih k predlogu odloka o sestavi republiških komitejev, ker so bili 
dani po njegovi seji. Amandrrlaje Izvršnega sveta smo dobili sicer dan ali dva 
pred današnjo sej o, ostale pa smo dobili danes na mizo. 

Nekaj besed lahko povem le o amandmaju skupine delegatov našega zbora 
za področje zdravstva in socialnega varstva iz 3. okoliša k 4. členu, ki govori 
o sestavi Komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Menim, da so bili razlogi 
za ta amandma enaki kot pri amandmaju našega odbora, da se vključi v Komite 
kot član predstavnik Skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije, s čimer se 
Izvršni svet strinja. 

Amandma te skupine ima določene pomanjkljivosti, saj ne pove, čigava 
predstavnika naj bi bila člana, kar je bistveno vprašanje. Odbor je namreč 
predlagal tak amandma, ker bi predstavniki Skupnosti zdravstvenih zavodov 
SR Slovenije izražali interese, ki bi bili že rezultat usklajevanja posebnih in- 
teresov vseh delovnih zdravstvenih organizacij. Tega ne more zagotoviti pred- 
stavnik določene zdravstvene organizacije. Omenim lahko, da je bila zamisel za 
amandma skupine delegatov sprožena že v razpravi na seji odbora, vendar ni 
dobila večinske podpore. 

Glede na pojasnilo Izvršnega sveta k pripombi Odbora, ki jo je dal k 
sestavi Republiškega komiteja za promet in zveze, menim, da zadeva ni aktu- 
alna. Na podlagi razprave v Odboru menim, da so amandmaji Izvršnega sveta 
sprejemljivi, razen amandmaja, ki se nanaša na predstavnika Splošne plovbe. 
Ker sam predstavnik Izvršnega sveta glede tega ni bil popolnoma jasen, pred- 
lagam, da bi ta amandma vendarle sprejeli, zaradi pomembne vloge te dejav- 
nosti v republiki Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? 
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Besedo ima delegat Jože Pahor, okoliš 1, kulturno-prosvetno področje! 

Dr. Jože Pahor: Rad bi sporočil le misel, ki se je utrnila v naši dele- 
gaciji. 

Ko dobi človek v roke nek spisek, kot je na primer seznam članov repu- 
bliških komitejev, ga pregleda, če najde v njem svoje prijatelje in znance. 
Tako smo v naši skupini delegatov za kulturno in prosvetno področje napravili 
tudi mi in ugotovili, da ni predstavnika radia in televizije. Sodili smo, da ravno 
na kulturnem področju lahko sodelavci RTV mnogo prispevajo, na eni strani 
kot posredniki, na drugi strani pa kot ustvarjalci. Če to natančneje definiramo, 
vidimo, da se po končanem šolanju na katerikoli stopnji naši stiki s kulturo 
in nadaljnjim izobraževanjem ne nehajo. Za nadaljevanje skrbijo knjige, dnevno 
časopisje, Drama, Opera, Filharmonija in tudi radio in televizija. Ce tehtamo 
prispevke, ki jih posamezne institucije prispevajo k večji kulturni ravni pre- 
bivalstva, moramo ugotoviti, da je vloga RTV čedalje večja. Ravno predstavnike 
radia in televizije ter ostalih množičnih občil zastonj iščemo v sestavi repu- 
bliških komitejev. 

Skupina ne daje amandmaja, ki bi predlagal razširitev komiteja ali komi- 
tejev, veseli pa bi bili, če bi naš zbor soglašal z našo ugotovitvijo. Ce bi bilo 
tako, je potem mogoče v komiteje vključiti tudi predstavnike teh institucij. 

Po predlogu odloka je predvidenih v republiških komitejih več prostih 
mest za vidne predstavnike, ki so lahko z določenih področij. Po novih amand- 
majih Izvršnega sveta so za kulturo sedaj celo 4 prosta mesta, medtem ko sta 
bili prej samo dve. Pred tem, ko je bila na primer kinematografija posebej, 
knjigotrštvo in založništvo pa posebej, nas je to bolj prizadelo kot sedaj. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Vi torej ne predlagate amand- 
maja, ampak dajete le pripombo, da se v okviru prostih mest upoštevata tudi 
radio in televizija? Ta je vaš predlog. Besedo ima delegat Rado Češnovar, 
kulturno-prosvetno področje 6. okoliš — Celje! 

Rado Cesnovar1 Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Strinjam se s predstavnikom Izvršnega sveta tovarišem Tancetom, da naj se v 
komiteje ne vključujejo društva, kar pomeni, da amandmaja k 3. členu, ki ga 
je predlagala skupina delegatov iz 6. okoliša — Celje za področje prosvete in 
kulture ne bi upoštevali. Ne morem pa se s tovarišem Tancetom strinjati, da je 
Zveza delavskih univerz Slovenije obravnavana kot zveza društev. Delavske uni- 
verze predstavljajo posebno vrsto institucij vzgojno-izobraževalnega sistema 
in so tudi njegov sestavni del. 

Dovolite mi, da dam k amandmaju, ki vam je bil predložen k 1. členu, ob- 
širnejšo poročilo. 

Pri predlogu ne gre za institucionalni vidik, ker bi sicer lahko enak pred- 
log dale tudi druge skupine izobraževalnih organizacij. Gre za vsebinski in 
sistemski vidik. Izobraževanje odraslih je poseben fenomen, ki se v sodobnem 
svetu vse bolj uveljavlja. Gre za šolsko oziroma za permanentno dopolnilno izo- 
braževanje in usposabljanje za delovno mesto ter za prekvalifikacijo itd. 

S tem se ukvarjajo tudi šolske izobraževalne organizacije, pojavile pa so se 
tudi posebne organizacije za izobraževanje odraslih, kot so izobraževalni centri, 
delavske univerze itd. 
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Ce bi bila ustrezna asociacija zastopana v komiteju, bi v njegovo delo nepo- 
sredno vnašala vidik teh organizacij. Pri tem gre še posebej za vključevanje 
tako imenovanega izvenšolskega izobraževanja v celotni izobraževalni sistem. 

Čeprav je to stališče načeloma družbeno potrjeno, vendar se težko uveljav- 
lja v praksi in bi prisotnost tipičnih nosilcev te dejavnosti v komitejih lahko 
zelo pozitivno vplivala na spreminjanje pogledov iz prakse. 

Vključitvi Zveze delavskih univerz v komiteje v prid govori tudi dejstvo, 
da gre za posebno asociacijo, ki ne združuje le interesov, ampak še posebej 
strokovne funkcije za izobraževanje odraslih, za analizo programiranja izven 
šolskega izobraževanja za permanentno usposabljanje andragoških kadrov itd. 
Ta asociacija je tesno povezana z drugimi sorodnimi področji in organizacija- 
mi in bi lahko adekvatno zastopala širše poglede in interese. 

Izvršni svet je danes posredoval tudi svoje amandmaje in stališča. V amand- 
maju k 1. členu Izvršni svet predlaga, da naj se v 4. odstavku besedilo »imenuje- 
ta dva člana« nadomesti z besedilom »imenujejo 4 člani«. Predlagam, da se 
med zunanje štiri člane, ki so predvideni, vključi tudi Zveza delavskih univerz. 
Ce bi lahko dobil to zagotovilo1, potem amandma ostane oziroma ga ne umikam. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali tovariš Tance lahko od- 
govori na to vprašanje? 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Pre- 
več bi bilo zahtevati od predstavnika Izvršnega sveta, da bi že sedaj dal to zago- 
tovilo. Mislim pa, da ni zadržkov, da ne bi novi predsednik komiteja, ki bo 
zadolžen, da pripravi predloge, kdo naj bo v komiteju predstavnik iz vrst jav- 
nih delavcev, upošteval tega predloga. Vsekakor bomo vse predloge, ki se 
bodo nanašali na sestavo komitejev iz vrst javnih delavcev, predložili Izvršnemu 
svetu. Zato mislim, da je ta pobuda lahko zelo koristna, za sam komite in tudi 
za Izvršni svet. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovarišica Milena Zemljič. 

Milena Zemljič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja državnih organov, okoliš številka 1, me je po- 
oblastila, da predlagam zboru amandma k 6. členu odloka o sestavi republiških 
komitejev, po katerem naj bi bil član Republiškega komiteja za družbeno plani- 
ranje in informacijski sistem po položaju tudi direktor Zavoda SR Slovenije za 
statistiko. 

Danes smo dobili na klop spremenjeno besedilo odloka, po katerem v Re- 
publiškem komiteju za družbeno planiranje in informacijski sistem ni več pred- 
viden status člana po položaju. Zato amandma k 6. členu odloka formalno 
umikam. 

Ob ustanovitvi Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem pa dovolite, da opozorim na nekatera osnovna načela za delovanje 
Komiteja in predlagam v tem smislu tudi nekaj konkretnih rešitev. 

1. V delu Komiteja je treba doseči ustrezno notranje sorazmerje med 
funkcijo družbenega planiranja in informacijskim sistemom. Ne bi se smelo 
zgoditi, da bi razvoj družbenega sistema informiranja postal v praksi manj 
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pomembna ali podrejena dejavnost tega komiteja in bi se pozornost Komiteja 
osredotočila predvsem na plansko funkcijo v ožjem smislu. Zato predlagam, da 
se znotraj Republiškega komiteja ustanovi poseben podkomite za družbeni si- 
stem informiranja, ki bi ga vodil namestnik predsednika komiteja. 

Ob pripravljanju predloga zakona o republiških upravnih organih je bilo 
vseskozi mišljeno, da bi Republiški komite za družbeni informacijski sistem 
deloval kot samostojen komite in je bil v zadnji fazi pridružen Republiškemu 
komiteju za družbeno planiranje. Iz ustavne opredelitve družbenega informira- 
nja med ostalim jasno izhaja tesna medsebojna pogojenost in povezanost sistema 
družbenega planiranja na samoupravnih osnovah in družbenega sistema infor- 
miranja. Skupščina SR Slovenije pa je v stališčih in sklepih za prestop k izde- 
lavi družbenega plana SR Slovenije za leto 1976—1980, ki smo jih sprejeli v 
mesecu juniju, to posebej poudarila. 

Usklađen potek planiranja je potrebno sistematično dopolnjevati, hkrati pa 
je treba graditi družbeni informacijski sistem, ki mora vsem subjektom samo- 
upravnega planiranja na vseh ravneh zagotoviti potrebno informacijsko osnovo. 

Sodim, da je V današnjem položaju z ustanovitvijo posebnega podkomiteja 
za družbeni in informacijski sistem znotraj Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem potrebno v organizacijskem smislu za- 
gotoviti, da se bo družbeni sistem informiranja razvijal v skladu z zahtevami 
celotnega družbenega razvoja. 

2. Pri zagotavljanju informacij, pomembnih za spremljanje planiranja in 
usmerjanja družbenega razvoja, ima statistični informacijski sistem in Zavod 
SR Slovenije za statistiko kot nosilec tega sistema posebno odgovorno mesto. V 
smislu 114. člena zakona o republiških upravnih organih mora Zavod SRS za 
statistiko kot nosilec statističnega informacijskega sistema, ki je sam del druž- 
benega sistema informiranja, povezovati in usklajevati del vseh dejavnikov v 
statističnem informacijskem sistemu republik. Zavod SR Slovenije za statistiko 
je dolžan s sistemom organizacij ter vsebino in'metodologijo statističnih razisko- 
vanj družbe zagotavljati takšne podatke, analize, prognoze in projekcije, na osno- 
vi katerih je mogoče učinkovito planirati družbeni razvoj, ga spremljati in 
usmerjati. Zato ni odveč opozoriti, da je delo Zavoda za statistiko tesno poveza- 
no z delom Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski 
sistem in da ima Zavod kot nosilec statistično-informacijskega sistema do Komi- 
teja posebno odgovorno razmerje. 

Da pa bi Zavod SRS za statistiko svojo sistemsko funkcijo lahko učinko- 
vito opravljal, mora biti najprej kot specializirana strokovna ustanova v ustrez- 
nem kvalificiranem postopku vključen v proces oblikovanja vseh tistih sistem- 
skih rešitev, katerih uresničevanje mora spremljati z uporabo statistične metode. 
Pri vseh sistemskih rešitvah je treba predvideti instrumentarij, ki bo zagotavljal 
povratno informacijo o delovanju nekega sistemskega predpisa in njegovih 
dejanskih učinkih v praksi. Ena od možnosti za spremljanje tega dogajanja v 
praksi je sistem statističnih raziskovanj, pod pogojem, da se razvije ustrezen si- 
stem statističnih kazalcev razvoja, ki bo v večji meri od dosedanjega'izražal vse- 
bino in dinamiko družbenih sprememb. 

Nova ustava gotovo zahteva glob j o vsebinsko in metodološko revizijo sta- 
tističnega in informativnega sistema v celoti, kar se bo moralo odraziti v pro- 
gramu dela Komiteja. 

3. Kljub posebnemu mestu statističnega in informacijskega sistema je treba 
pripomniti, da je le-ta samo del družbenega sistema informiranja. Ustava SRS 
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(člen 92) takole opredeljuje vsebino družbenega sistema informiranja: »Z druž- 
benim 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 informacij o teh 
podatkih in dejstvih.« 

V smislu takšne opredelitve družbenega sistema informiranja lahko razli- 
kujemo štiri osnovne informacijske podsisteme: statistični informacijski sistem, 
sistem družbenih evidenc, indok in sistem javnega obveščanja. V neposredni 
prihodnosti se bo verjetno potrdila potreba po obstoju samostojnega republi- 
škega komiteja za družbenoinformacijski sistem. Že danes pa je nujno sistemsko 
urediti nekatera osnovna vprašanja, ki so skupna za statistični informacijski 
sistem, sistem družbenih evidenc, indok in sistem javnega obveščanja. V tej 
smeri bo moral iniciativno nastopiti tudi novi republiški komite za družbeno 
planiranje in informacijski sistem. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Torej umikate amandma k 6. členu! 
Kdo še želi razpravljati? Tovariš Vojko Čok iz Kopra! 

Vojko Čok : Rad bi povedal le nekaj besed o vključitvi predstavnika 
Splošne plovbe v Komite. Mnenja smo, da ta predstavnik ni samo predstavnik 
Splošne plovbe, temveč predstavnik slovenskega pomorskega transporta. S tem 
bi Komite samo obogatil svoje članstvo, kar bi prispevalo k boljšemu delu. 
Možnost, da bi bil predstavnik pomorskega transporta vključen v ta komite prek' 
javnih delavcev, pa že v načelu postavlja to panogo prometa z ostalimi v neena- 
kopraven položaj. Vemo, da v resoluciji o gospodarskih gibanjih in v današnji 
resoluciji o sodelovanju z deželami v razvoju zahtevamo in tudi predpostavljamo, 
da bo pomorski transport odigral tudi v prihodnje pomembno vlogo. Naj samo 
omenim, da je znašal v lanskem letu devizni priliv 24 milijonov, to se pravi, da 
gre za pomemben vir-. Vključitev predstavnika pomorskih transportov Slovenije 
v ta komite bi tudi pomenila, da smo se odločili, da tudi pomorski transport 
obravnavamo tako kot v vseh drugih jugoslovanskih republikah in vseh mo- 
dernih državah. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Milan Puncer, delegat s področja gospodarstva, 32. okoliš — Ljubljana- 
Siška! 

Milan Puncer : V imenu predlagatelja amandmaja, v katerem je pred- 
lagana vključitev predstavnikov farmacevtske proizvodnje v Komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo, menim, da so amandmaji utemeljeni, saj je farma- 
cevtska industrija tista industrijska veja, ki najožje sodeluje z zdravstvom 
kot porabniško vejo v naši družbi. Vemo tudi, da gredo' za uvoz zdravil velika 
sredstva in da bi se morda v takem telesu, kot je republiški komite za zdravstvo, 
dalo najti način, da bi naša farmacevtska industrija nekoliko razširila svoj 
asortiment in s tem razbremenila naš uvoz. To glede amandmaja k 4. členu. 

Za ostale amandmaje, ki smo jih predlagali na pobudo delegatov Zbora 
občin v zvezi z vključitvijo republiških inšpektoratov oziroma članov republiških 
inšpektoratov v komiteje, velja ista obrazložitev, saj so' to ljudje, ki so z določeno 
problematiko zelo dobro seznanjeni in je lahko zato njihovo sodelovanje v takem 
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komiteju samo koristno, ker pripomore h kvaliteti odločanja in sklepanja tega 
organa. 

Kljub temu pa mislim, da lahko te amandmaje, glede na pojasnilo pred- 
stavnika Izvršnega sveta, umaknemo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali lahko ugotovim, da vztrajate pri 
amandmaju k 4. členu, vse ostale amandmaje pa umikate? (Da.) 

Se kdo želi razpravljati? Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih. Ker se je nabralo precej amandma- 
jev, predlagam, da gremo na glasovanje po členih. 

K 1. členu imamo amandma skupine delegatov za prosvetno-kulturno pod- 
ročje 6. okoliša. Slišali ste obrazložitev predlagatelja, slišali ste tudi mnenje 
Izvršnega sveta, ki ne podpira tega amandmaja. Odbora ga tudi ne podpirata. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (17 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (33 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Sedaj bomo glasovali o amandmaju, ki ga je dal k 1. členu Izvršni svet, in 

sicer da naj se v prvem odstavku število 13 nadomesti s številom 15, v tretjem 
odstavku naj se v prvi alinei spremeni naziv skupnosti otroškega varstva, v 
četrtem odstavku pa naj se besedilo »imenujeta dva člana« nadomesti z bese- 
dilom »imenujejo štirje člani«. 

Ali se odbor strinja s tem amandmajem? Nima pripomb. Zakonodajno-prav- 
na komisija tudi nima pripomb. 

Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (90 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (15 dele- 
gatov.) Amandma je sprejet. 

Gremo k 2. členu: Imamo amandma Izvršnega sveta, in sicer da naj se v 
tretjem odstavku črta 5. alinea, v četrtem odstavku pa besedilo »imenuje tri 
člane« nadomesti z besedilom »imenuje štiri člane«. 

Odbor se z amandmaji strinja. Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 
Amandma je sprejet. 
K 3. členu: Tudi tu imamo amandma Izvršnega sveta, in sicer da naj se v 

drugi alinei tretjega odstavka črtajo besede »Zbor delegatov temeljnih organi- 
zacij združenega dela založništva in knjigotrštva«. Crta naj se tretja in šesta 
alinea. V četrtem odstavku pa naj se besedilo »imenujeta dva člana« nadomesti 
z besedilom »imenujejo štiri člane«. Odbor nima pripomb? (Ne.) Zakonodajno- 
pravna komisija nima pripomb? (Ne.) 

Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 dele- 
legat glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 
Amandma je sprejet. 

K 4. členu imamo amandma 3. okoliša in 32. okoliša. Amandma, ki ga je dal 
dr. Aleksander Nardin, se glasi: »V tretjem odstavku naj se doda nova 6. alinea, 
ki se glasi: Dva predstavnika skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij SR 
Slovenije«. Ali se predlagatelj z amandmajem strinja? (Ne.) Odbor se strinja. 
Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb. 

Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (104 dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
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Amandma je sprejet. 
Imamo še amandma 32. okoliša. Izvršni svet se s tem amandmajem ne 

strinja. Odbor nima stališča. Zakonodaj no pravna komisija nima pripomb. 
Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 dele- 

gatov glasuje za.) Je kdo proti? (11 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (43 delegatov.) 
Amandma ni sprejet. 
K 4. členu so še amandmaji Izvršnega sveta. 
Odbor se z njimi strinja, Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb. 
Dajem amandmaje k 4. členu, ki jih je dal Izvršni svet, na glasovanje! Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Amandmaji, ki jih je dal Izvršni svet, so sprejeti. 
S tem smo se izrekli o vseh amandmajih k 4. členu. 
Prehajamo k 5. členu. Tu imamo amandma Izvršnega sveta. Amandma se 

glasi: »V drugem odstavku naj se doda nova alinea, ki se glasi: predstavnik 
Zavoda za spomeniško varstvo Socialistične republike Slovenije.-« V tretjem od- 
stavku naj se besedilo »8 članov« nadomesti z besedilom »7 članov«. 

Odbor nima pripomb ali stališča. 
Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (99 dele- 

gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (10 delegatov.) 
Amandma je sprejet. 
K 6. členu imamo amandma Izvršnega sveta. Odbor nima stališča, Komisija 

nima pripomb. 
Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (13 delegatov.) 
Amandma k 6. členu je sprejet. 
K 7. členu imamo amandma Izvršnega sveta, amandma 32. okoliša pa je bil 

umaknjen. 
Odbor nima stališča. 
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (92 delega- 

tov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 
Amandma je sprejet. 
K 8. členu imamo amandma Izvršnega sveta in amandma 23. okoliša. 

Amandma 23. okoliša ste dobili danes na klop. Skupina predlaga, da naj se za 
tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi: »predstavnik Splošne plovbe Piran«. 
Izvršni svet se z amandmaji 23. okoliša strinja, Zakonodajno-pravna komisija pa 
nima pripomb. 

Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 dele- 
gat glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.) 

Amandma je sprejet. 
Amandma k 8. členu, ki ga je dal Izvršni svet, se glasi: »Besedilo četrtega 

odstavka naj se spremeni tako, da se glasi: Dva predstavnika Gospodarske zbor- 
nice Socialistične republike Slovenije.« 

V tretjem stavku naj se besedilo »imenuje pet članov« nadomesti z bese- 
dilom »imenuje tri člane«. 

Odbor se z amandmajem strinja, Zakonodajno-pravna komisija se tudi 
strinja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Amandma je sprejet. 
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K 9. členu imamo amandma Izvršnega sveta, amandma 32. okoliša pa je bil 
umaknjen. 

Odbor nima stališča. Komisija nima pripomb. Dajem ta amandma na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje. (91 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Amandma je sprejet. S tem je 9. člen urejen. 
Prehajamo na 10. člen. K temu členu je predložen amandma Izvršnega, sveta, 

amandma 32. okoliša pa je bil umaknjen. Odbor nima stališč. Zakonodajno- 
pravna komisija nima pripomb. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje. (87 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Amandma je sprejet. 
S tem smo odločili o vseh amandmajih. Dajem predlog odloka o sestavi re- 

publiških komitejev v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (99 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Odlok o sestavi republiških komitejev je sprejet z večino glasov. 

Zaključujem 11. točko dnevnega reda in prehajam na 12. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog predsednika Izvršnega sveta za spremembe in 
dopolnitve v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog ste prejeli. Obrazložitev smo poslušali na skupni seji. Danes ste 
prejeli tudi mnenje Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in mnenje 
Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je predložila tudi 
predlog odloka. Ali želi predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve še ustno obrazložiti mnenje Komisije? Prosim, tovariš Igor 
Ponikvar, predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve ima besedo! 

Igor Ponikvar1 Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pri oblikovanju 
mnenja k predlogu za spremembe in dopolnitve Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve upošte- 
vala tudi stališča Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference Socia- 
listične zveze Slovenije, ki sta predlog podprla. 

Pri tej oceni je bil posebej poudarjen ugoden kadrovski sestav. 
Posebej je potrebno tudi poudariti, da je tak ugoden sestav odraz širokega 

demokratičnega postopka evidentiranja kandidatov in usklajevanja predlogov 
in ocen v organih Zveze komunistov in Socialistične zveze v republiki in v ob- 
činah. Na podlagi te široke politične verifikacije Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve predlaga, da zbor predlog, kot ga je oblikoval man- 
datar, sprejme. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Mimogrede bi opozoril, da je v ekspozeju pomotoma izpadlo ime Miran Me- 
jak, ki je prav tako predlagan za člana Izvršnega sveta. 

Pred seboj imate predlog predsednika Izvršnega sveta za spremembe in 
dopolnitve v sestavi Izvršnega sveta. Dajem predlog predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije tovariša Andreja Marinca v celoti na glasovanje. 

Kdor ie za predlog, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Predlog predsednika Izvršnega sveta je soglasno sprejet. 
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno sprejel predlog predsed- 

nika Izvršnega sveta tovariša Andreja Marinca za spremembe in dopolnitve v 
sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

S tem so razrešeni: dolžnosti člana Izvršnega sveta tovariši Jože Florjančič, 
Miran Goslar in Franjo Turk, dolžnosti republiškega sekretarja za zdravstvo 
in socialno varstvo dr. Anton Fazarinc, dolžnosti republiškega sekretarja za 
finance tovariš Jože Florjančič, dolžnosti republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo Drago Petrovič, dolžnosti sekretarja Izvršnega sveta Franjo Turk in 
dolžnosti republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovarišica Ela Ulrih. 

Na novo so izvoljeni: za podpredsednika Izvršnega sveta Roman Albreht, 
za člane Izvršnega sveta Livio Jakomin, Ivo Klemenčič, Štefan Korošec, Miran 
Mejak, Eva Naglič, Marjan Osolnik, dr. Milan Osredkar, Milica Ozbič, Andrej 
Ujčič in Jože Zakonjšek. 

Na novo so imenovani: dr. Anton Fazarinc za predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, Livio Jakomin za predsednika Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze, Ivo Klemenčič za republiškega sekretarja 
za industrijo, Štefan Korošec za predsednika Republiškega komiteja za tržišče 
in cene, dr. Avguštin Lah za predsednika Republiškega komiteja za varstvo 
okolja, Marjan Lenarčič za predsednika Republiškega komiteja za vprašanja 
borcev NOV in VVI, Eva Naglič za republiškega sekretarja za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun, Marjan Osolnik za republiškega sekretarja za med- 
narodno sodelovanje, dr. Milan Osredkar za predsednika Republiškega komi- 
teja za raziskovalno dejavnost, Milica Ozbič za republiškega sekretarja za fi- 
nance, Drago Petrovič za predsednika Republiškega komiteja za energetiko, 
Andrej Ujčič za predsednika Republiškega komiteja za kulturo, Ela Ulrih za 
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in Jože Za- 
konjšek za predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in in- 
formacijski sistem. 

Sestav Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je naslednji: 
predsednik Andrej Marine, 
podpredsedniki: Roman Albreht, Rudi Čačinovič, Zvone Dragan, dr. Avgu- 

štin Lah (predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja), 
člani: Mihael Butara, republiški sekretar za ljudsko obrambo, 
dr. Anton Fazarinc, predsednik Republiškega komiteja za zdravstvo in so- 

cialno varstvo, 
Pavel Gantar, republiški sekretar za delo, 
Livio Jakomin, predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze, 
Ivo Klemenčič, republiški sekretar za industrijo, 
Vlado Klemenčič, 
Štefan Korošec, predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene, 
Marjan Lenarčič, predsednik Republiškega komiteja za vprašanja borcev 

NOV in VVI, 
Miran Mejak, 
Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem, 
Eva Naglič, republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 

račun, 
Marjan Orožen, republiški sekretar za notranje zadeve, 
Marjan Osolnik, republiški sekretar za mednarodno sodelovanje, 
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dr. Milan Osredkar, predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno 
dejavnost, 

Milica Ozbič, republiški sekretar za finance, 
Drago Petrovič, predsednik Republiškega komiteja za energetiko, 
Miloš Šulin, 
Andrej Ujčič, predsednik Republiškega komiteja za kulturo, 
Ela Ulrih, predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, 
Jože Zakonjšek, predsednik Republiškega komiteja za planiranje in infor- 

macijski sistem, 
Milovan Zidar, republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Dovolite, da vsem izvoljenim članom in funkcionarjem Izvršnega sveta 

čestitam k izvolitvi oziroma imenovanju in jim želim uspešno in učinkovito 
delo pri skupnih prizadevanjih za uresničevanje našega samoupravnega si- 
stema. (Ploskanje.) 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije SR Slovenije, ki ga je 
predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določila tovariša Igorja Ponikvarja, člana Ko- 
misije. 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. Poročilo ste prejeli. Prejeli ste tudi amandma Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve k 2. in 4. točki. Zeli kdo še ustno obraz- 
ložiti pismeno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Gluk, kul- 
turno-prosvetno področje, okoliš 6! 

Jože Gluk: Ker podobnega organa, kot ga sedaj predlagamo, v repu- 
bliki nimamo, sodim, da ni primerno, da ga ustanavljamo samo za leto inovacij. 
V republiki Sloveniji rabimo organ, ki bo spremljal vsa ta prizadevanja tudi 
potem, ko bo leto inovacij mimo. Zato predlagam, da ga ustanovimo kot 
stalno telo. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
Igor Ponikvar! 

Igor Ponikvar: Tovariš Gluk pravilno ugotavlja, da gre za akcijo, 
ki naj ne bi imela značaja kampanjske akcije. V letu, ki je razglašeno za leto 
inovacij, naj bi se pripravilo vse potrebno za to, da bi se to področje ustrezno 
razvilo in dobilo vso družbeno podporo. Predlagatelj seveda ni imel v mislih, da 
bi s prenehanjem Odbora omejil možnost za nadaljnje razraščanje aktivnosti na 
tem področju, nasprotno, odločil se je za predlog, po katerem naj bi posebno 
telo, ki bi ga danes ustanovili, v letu inovacij vzpostavilo vse osnove za razmah 
in seveda dalo tej skupščini najpozneje do konca prihodnjega leta tudi poro- 
čilo o rezultatih. Ker je to telo ustanovljeno v okviru razglasitve letošnjega leta 
za leto inovacij, je predlagatelj menil, da ga lahko ob izteku tudi ukinemo. 
Mislim pa, da ni nobenega zadržka, da se ne bi Skupščina v prihodnjem letu, 
ko bo poslušala poročilo tega odbora, odločila o ustanovitvi ustreznega organa 
ali o tem, da bi ta organ postal stalen organ. Vendar se predlagatelj v tem 
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trenutku v to ne spušča in v njegovem imenu seveda ne morem dati nobe- 
nega soglasja k predlogu tovariša Gluka. 

Predsednik Štefan Nemec: Jože Gluk je dal predlog, ni pa dal 
amandmaja. Ker odlok obravnavamo v zaključni fazi, moramo upoštevati po- 
stopek v zvezi z dajanjem amandmajev. Ali tovariš Gluk vztraja pri predlogu? 

Jože Gluk (iz klopi): Predstavnik predlagatelja je obrazložil, da bi se 
lahko predlog kasneje upošteval, zato amandmaja ne bom predlagal. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Potem lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amand- 
majih. Imamo amandmaja Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve k 2. in 4. točki. Amandmaja imate v njenem poročilu, ki ste ga prejeli. 

Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Amandmaja sta z večino glasov sprejeta. 
Dajem predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije 

SR Slovenije v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Večina 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Preden nadaljujemo sejo, bi vas rad obvestil, da z ostalima zboroma nismo 
usklađeni, v četrti točki dnevnega reda, to je pri predlogu stališč o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami. 

Predsednik Družbenopolitičnega zbora sporoča, da je zbor sprejel k I. 
poglavju amandma, in sicer, da naj se v četrti vrsti 1. točke za besedama »in 
enakopravnosti« dodajo besede »spoštovanju mednarodnih pogodb.« Gre za 
smiselno dopolnitev. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Dopolnitev je z večino glasov sprejeta in tako smo usklađeni z Družbeno- 

političnim zborom. 
Neusklađeni smo še z Zborom občin. Ta zbor je sprejel amandma, da naj 

se na strani 3 zadnji odstavek nadaljuje z besedilom: »Pri tem pa je potrebno 
zagotoviti, da se v mešano komisijo vključijo tudi predstavniki iz območij izva- 
janja sporazumov.« Ima kdo kakšne pomisleke glede tega, da bi tudi naš zbor 
sprejel takšno dopolnitev? (Ne.) 

Če nima nihče, lahko glasujemo. Kdor je za to, da tudi naš zbor sprejme 
takšno dopolnitev, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Tudi z Zborom občin smo usklađeni. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Imamo predlog odloka o imenovanju predsednika in podpredsednika Odbora 
za inovacije SR Slovenije, ki ga je predložila Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija pri vseh predlogih odlokov določila 
Igorja Ponikvarja, člana Komisije. Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozi- 
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tivno mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. 

Kdor je za, naj prosim glasuje. (94 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o imenovanju predsednika 
in podpredsednika Odbora za inovacije SR Slovenije. S tem so v Zboru zdru- 
ženega dela imenovani za predsednika Odbora Andrej Verbič in za podpred- 
sednika Vladimir Logar in Miran Potrč. 

Nadalje imamo predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije. Tudi ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je tudi k temu predlogu dal pozitivno mnenje. Želi kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in preha- 
jam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugoitavljam, da je zbor 'sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnikov 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije. S tem sta v Zboru združenega dela razrešena 
dolžnosti sodnika Jože Pernuš in Savo Sifrer. 

Nadalje imamo predlog odloka o izvolitvi predsednika in sodnikov Sodišča 
združenega dela SR Slovenije, ki ga je tudi predložila Komisija za volitve, 
imenovanja ter administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je tudi k temu predlogu odloka dal pozitivno mnenje. Pričenjam 
razpravo. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi predsednika in 
sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije. S tem so bili v Zboru združe- 
nega dela izvoljeni za sodnike, ki imajo lastnost delavca v združenem delu 
v sodišču: za predsednika Jože Pernuš in za sodnika Savo Sifrer. Za sodnike, 
ki nimajo lastnosti delavca v združenem delu v sodišču, pa so izvoljeni: Oskar 
Batagelj, Alojz Batič, Cvetka Benetek, Konrad Bezjak, Venceslav Bohinc, Miha 
Butina, Jože Cigler, Marija Dobovišek, Nada Federle, Milan Frančeškin, Martin 
Horvat, Jože Jarkovič, Leopold Kaluža, Anton Kern, Terezija Kosmač, Andrej 
Kovačič, Andrej Kristl, Franc Kuhar, Marija Marulec, Srečko Perčič, Slava 
Perger, dr. Drago Plešivčnik, Andrej Plevčak, Leopold Stanko, Marjeta Sterban, 
dr. Boris Strohsack, Jana Uran, Milan Vidmar, Slavko Vilčnik in Ivan Zunič. 

Naslednji je predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju, 
ki ga je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal tudi k temu odloku pozitivno mnenje. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo. (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na 
glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (96 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrož- 
nega sodišča v Celju. S tem je v Zboru združenega dela izvoljena za sodnico 
Okrožnega sodišča v Celju Jelka Vertačnik. 



11. seja 59 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v 
Kopru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje o predlogu odloka. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. S tem je v Zboru združe- 
nega dela razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Kopru Ivan Abram. 

Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju dveh predstavnikov družbene 
skupnosti, ki ju imenuje Skupščina SR Slovenije v Svet Slovenske filharmo- 
nije v Ljubljani, je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Tudi k temu odloku je dal Izvršni svet pozitivno mnenje. Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razrešitvi 
in imenovanju dveh predstavnikov družbene skupnosti, ki ju imenuje Skup- 
ščina SR Slovenije v Svet Slovenske filharmonije v Ljubljani. S tem sta v 
Zboru združenega dela kot predstavnika družbene skupnosti v Svetu Slovenske 
filharmonije v Ljubljani razrešena Marjan Gabrijelčič in Borut Plavšak, ime- 
novana pa Alojz Srebotnjak in Ciril Vrtačnik. 

Predlog odloka o razrešitvi predsednika in članov Republiškega medicin- 
skega sveta je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu pozitivno mnenje. Zeli kdo razpravljati? 
(Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razrešitvi 
predsednika in članov Republiškega medicinskega sveta. 

Predlog odloka o razrešitvi predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije 
za narodnosti, podpredsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne 
odnose in člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije za mednarodne odnose in člana Komisije Skupščine SR Slo- 
tivne zadeve. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, lahko zaključim 
razpravo in preidem na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor- sprejel predlog odloka o razrešitvi predsednika 
Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti, podpredsednika Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za mednarodne odnose in člana Komisije Skuščine SR Slo- 
venije za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije. S tem je v Zboru zdru- 
ženega dela razrešen vseh teh dolžnosti tovariš Livio Jakomin. 
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Predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

2eli kdo razpravljati? Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o razrešitvi namestnika repu- 
bliškega sekretarja za gospodarstvo. S tem je v Zboru združenega dela razrešen 
dolžnosti .namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo tovariš Ivo 
Klemenčič. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za socialno-zdravstveno pod- 
ročje 3. okoliša, ki ga je postavila tovarišica Marija Lozar, bo odgovoril tovariš 
Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za finance! 

Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tova- 
rišica Marija Lozar je postavila naslednje delegatsko vprašanje: »Zakaj obstaja 
zvezni zakon, ki omejuje oziroma prepoveduje kreditiranje vzgojno-varstvenih 
zavodov in šol?« 

Odgovor: S 6. členom zakona o posebnih pogojih za zagotavljanje investi- 
cijskih kreditov je bankam prepovedano kreditirati objekte negospodarske in- 
frastrukture družbenopolitičnih skupnosti oziroma drugih uporabnikov druž- 
benih sredstev izven gospodarstva. 

Z odlokom zveznega izvršnega sveta je podrobno določeno, kaj se šteje za 
infrastrukturne objekte na področju izobraževanja. Navedeni ukrepi so bili v 
zvezni skupščini sprejeti, ker je bil vzporedno s pojavom problema rastoče ne- 
likvidnosti zapažen pojav pritiska uporabnikov družbenih sredstev izven go- 
spodarstva na poslovne banke za investicijske kredite. Ugotovljeno je bilo, da 
taka gibanja resno ogrožajo normalno financiranje gospodarstva, kar pospešuje 
nelikvidnost, pa tudi predimenzionirano porabo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali je predstavnik 3. okoliša navzoč? (Da.) 
Ugotavljam, da ste z odgovorom zadovoljni in da želite pismeni odgovor. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 23. 
okoliša, ki ga je postavil delegat Aleksander Ilič, bo odgovoril tovariš Drago 
Petrovič, član Izvršnega sveta! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na 10. seji Zbora združenega dela je delegat Aleksander Ilič postavil na- 
slednje vprašanje: »Kaj bodo storili pristojni organi, da se stanje na domačem 
tržišču surovin izboljša in predelovalni industriji zagotovijo normalni pogoji 
poslovanja, kot je zapisano v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975?« 

Dajem naslednji odgovor: Za gospodarstvo Slovenije je značilno, da ne 
razpolaga s pomembnimi lastnimi surovinskimi viri in nima močneje razvite 
bazične industrije. Večje zmogljivosti imamo v predelovalni industriji, ki se mora 
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v veliki meri oskrbovati s surovinami in reprodukcijskim materialom iz drugih 
republik in predvsem iz izvoza. 

Naša industrija znatno več uvaža kot izvaža. S tem nastali trgovinski pri- 
manjkljaj pokrivamo iz drugih virov. Kot ste danes že slišali, smo našo zunanje- 
trgovinsko bilanco komaj v višini 48 "/o pokrivali z blagovnim izvozom. 

Zaloge surovin in repromateriala so v naši industriji v primerjavi z zalo- 
gami v razvitejših državah razmeroma višje in po nepotrebnem vežejo obratna 
sredstva. Te zaloge pogosto niso sortirane, kar često ovira normalen proizvodni 
proces. Zadnji podatki Zavoda za statistiko kažejo, da je bila oskrba industrije 
z domačimi surovinami in reprodukcijskim materialom v novembru 1974 boljša 
kot v juniju ah januarju prejšnjega leta. Mnogo slabša je bila oskrba v kovin- 
ski industriji, bila pa je med letom izboljšana. 

Oskrba s surovinami in reprodukcijskim materialom je v največji meri 
odvisna od tržnih pogojev. Zadnja surovinska in energetska kriza je povzročila 
na svetovnem trgu visok porast cen, zlasti v letu 1973, ki pa so že v letu 1974 
začele postopno upadati. Svetovnemu gibanju cen pa niso dovolj hitro sledile 
spremembe cen surovin in materialov na domačem trgu. To je povzročilo v 
dobi naraščanja cen visok izvoz naših surovin na škodo oskrbe domačega 
trga. Obenem so naša podjetja kupila v inozemstvu velike zaloge surovin in re- 
promateriala po visokih cenah. Ko so začele padati cene na svetovnem trgu, 
so domače cene ostale še vedno na visoki ravni. Zato so podjetja omejila izvoz 
surovin in se preusmerila na domači trg. Posledica tega je bila izboljšana 
preskrba z repromaterialom v zadnjih mesecih. 

Najpomembnejši ukrepi s področja trga in cen so v pristojnosti zveznih 
organov. Tako zvezni organi odločajo o politiki cen, o uvoznih in izvoznih pred- 
pisih in kredi tno-monetarni politiki. Republiški organi predvsem spremljajo 
dogajanja na trgu, po potrebi opozarjajo zvezne organe na konkretno proble- 
matiko in predlagajo rešitve. Nemotena oskrba s surovinami in reprodukcijskim 
materialom pa je v največji meri odvisna od racionalnega poslovanja organi- 
zacij združenega dela ter pravočasnega dogovarjanja med dobavitelji in kupci. 

Porabniki surovin in reprodukcijskega materiala si bodo morali predvsem 
z dolgoročnimi pogodbami zagotoviti redno dobavo. Najbolj zanesljiva pot za 
oskrbo, zlasti s tistim materialom, po katerem je doma in na svetovnem trgu 
veliko povpraševanje, pa je prek vertikalnih integracij in povezav, ki bi morale 
segati čez meje republike in naše dežele. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali je delegat 23. okoliša zadovoljen z 
odgovorom? (Da.) Ugotavljam, da je. 

Imamo še delegatsko vprašanje skupine delegatov iz Vrhnike, in sicer o 
tem, kolikšni so stroški izdajanja skupščinskih informacij, komu in kako naj 
bi v skladu s programom informativne dejavnosti Skupščine SR Slovenije 
služile in kaj namerava Skupščina SR Slovenije storiti v zvezi z izboljšanjem 
sistema informiranja. 

Na to bi lahko na kratko odgovoril takole: Skupščinske informacije so 
prenehale izhajati, ker je začel izhajati Poročevalec Skupščine SR Slovenije. 
Naklada Poročevalca znaša 13 000 izvodov, ki se pa bo po potrebi še povečala. 
Praviloma bo izhajal 14-dnevno. Poročevalec dobijo temeljne delegacije, vodje 
in člani skupin delegatov, delegati Zveznega zbora, delegati Zbora republik in 
pokrajin, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi, 
občine v SR Sloveniji, družbenopolitične organizacije, uredništva časnikov, ra- 
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dia, televizije, glasil delovnih organizacij ter Gospodarska zbornica SR Slove- 
nije, banke, sodišča, sodišča združenega dela, Univerza v Ljubljani in zdru- 
ženja visokošolskih zavodov in drugi. 

Vsebina in program tega lista sta takšna, da bodo vse pomanjkljivosti 
prejšnjih informativnih listov odpravljene, zlasti pa bo Poročevalec sproti ob- 
veščal o vprašanjih, ki jih bodo zbori obravnavali in tudi o sejah. 

Povedati moram še to, da smo o informiranju delegatov razpravljali v 
Predsedstvu Skupščine SR Slovenije ter na sestanku s predstavniki občinskih 
skupščin in drugimi funkcionarji. In ravno rezultat teh posvetov je ta skup- 
ščinski Poročevalec. 

Mislim, da ste prve številke že prejeli. Ce jih še niste dobili, je vzrok ta, 
da nekatere občinske skupščine še niso poslale naslovov vseh temeljnih dele- 
gacij. Mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanje. 

Kdo želi postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim! Besedo ima tovariš 
Ivan Zelenšek, delegat skupine delegatov za gospodarsko področje, 1. okoliš. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V skladu s sklepom Izvršnega sveta SR Slovenije z dne 15. 4. 1974, da se pri- 
soja Železniškemu gospodarstvu Ljubljana v zvezi z najemanjem tujih finančnih 
posojil absolutna prioriteta v prometu, je Republiški sekretariat za finance SRS 
predlagal Izvršnemu svetu SRS dne 8. 5. 1974, da se nameni za modernizacijo 
železnic v letu 1974 20 milijonov US dolarjev iz razporejene dinarske proti- 
vrednosti tujih finančnih kreditov. 

Železniško gospodarstvo Ljubljana je v konstrukciji financiranja za nada- 
ljevanje in dokončanje modernizacij^ transverzale Koper—Šentilj \v letih 
1974.—1976 predvidelo med drugim kot vir financiranja tudi inozemska finančna 
posojila v skupni vrednosti 400 mio dinarjev, od tega v letih 1974—1975 357 
milijonov dinarjev. 

Obljubljena dinarska protivrednost tujih posojil do danes ni bila realizi- 
rana. Zaradi tega je nastal pri izvajanju del kritičen zastoj in je ogrožena iz- 
vršitev do konca leta 1976. 

Za nujno nadaljevanje del bi Železniško gospodarstvo Ljubljana takoj po- 
trebovalo 357 mio din, da se lahko sklenejo pogodbe z izvajalci del in dobavitelji 
opreme in realizira okvirna pogodba z Iskro za izvršitev signalno-varnostnih 
in telekomunikacijskih naprav v znesku 308 mio dinarjev. 

Železniškemu gospodarstvu Ljubljana bi bilo treba takoj odobriti celotno 
sedaj razpoložljivo republiško kvoto za leto 1974 (ca. 13 milijonov $) in čimprej 
odobriti ostala sredstva iz predvidene republiške kvote za leto 1975, da se omo- 
goči kontinuirano nadaljevanje modernizacije in elektrifikacije transverzale 
Koper—Šentilj. 

Vprašanje: Kaj je z razdelitvijo dinarske protivrednosti tujih finančnih 
kreditov (republiška devizna kvota) za leto 1974 in 1975 in ali se je pri razpore- 
janju teh sredstev upošteval predlog Republiškega sekretariata za finance z 
dne 8. maja 1974, da se Železniškemu gospodarstvu Ljubljana dodeli 20 mili- 
jonov US dolarjev za njegovo modernizacijo? 

Predsednik Štefan Nemec: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
že odgovori na vprašanje? (Ne.) Torej na prihodnji seji. Vprašanje bomo posre- 
dovali Izvršnemu svetu. Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! 
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Besedo ima Tomislav Trojer iz Ajdovščine, 3. okoliš, delovne skupnosti dr- 
žavnih organov. 

Tomislav Trojer: Na seji skupine delegatov za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije za področje delovnih skupnosti državnih in drugih orga- 
nov dne 27. 1. 1975 je bil sprejet sklep, da postavimo tole delegatsko vprašanje: 

— Ali je gradnja mejnega prehoda Vrtojba že meddržavno rešena? 
— Koliko sredstev je do sedaj že zbranih za zgraditev zgoraj omenjenega 

prehoda? 
— Kje so zbrana sredstva in zakaj se ne uporabljajo? 

Predsednik Štefan Nemec: Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu 
svetu. Prosim! Tovariš Rok Sitar, delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje, okoliš 10. 

Rok Sitar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na seji 
skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
Socialistične republike Slovenije dne 23. 1. 1975 je bil sprejet sklep, da posta- 
vimo tole delegatsko vprašanje: 

Jugoslovansko gospodarstvo ima na zunanjetrgovinskem področju v letu 
1975 zelo velike naloge, ki jih bo z vsemi močmi komaj izpolnilo. Gre za ob- 
veznost, da ne smemo uvoza preseči po vrednosti za več kot 4 % od leta 1973, 
pri izvozu pa doseči vsaj 10% povečanje ravni iz leta 1973. V takšnem položaju 
bo izrednega pomena vsakršen uvoz, predvsem uvoz blaga za široko potrošnjo. 
Iz tega razloga je nerazumljiv uvoz raznih vrst materialov, od odpadnega pa- 
pirja do lesnih izdelkov. V letošnji zimski sezoni so se med drugim pojavile 
smuči inozemskih proizvajalcev, zlasti avstrijskih. Ta pojav ni razumljiv že 
zaradi naše neugodne zunanjetrgovinske bilance, še manj pa zaradi zelo velike 
tovrstne proizvodnje v Jugoslaviji. Domači proizvajalci smuči, ki so eni naj- 
večjih na svetu, pa so prisiljeni svoje proizvode prodajati predvsem na vsa 
zahodna tržišča, ki se v poslednjem času z vsemi mogočimi sredstvi borijo proti 
ostalim konkurentom. V takem položaju je razumljivo, da mora slovenska to- 
vrstna industrija izdelovati vsaj tako kvalitetne proizvode in jih po enakih cenah 
tudi prodajati kot njeni konkurenti, če hoče na teh tržiščih uspevati. Svojo 
kvaliteto dokazuje tudi s tekmovalnimi dosežki. 

Opozorimo naj še na to, da je jugoslovanska proizvodnja smuči v slabšem 
položaju kot proizvodnja konkurentov, ker moramo vse posebne surovine 
uvažati iz prav teh držav. Iz teh razlogov je nerazumljiva možnost, ki so jo 
imele trgovske organizacije, da so uvozile v letošnjem letu najmanj 10 tisoč 
parov smuči raznih vrst brez kakršnihkoli strokovnih ugotovitev o kakovosti 
izvora, letu izdelave in ostalih znakih kvalitete smuči. Menimo, da je iz tega 
nastala dvojna škoda. Prvič, ker je nastal nepotreben primanjkljaj v naši bi- 
lanci in drugič, ker so nastale še večje prodajne težave domačih proizvajalcev, 
ki so že tako velike zaradi mednarodne konkurence in preveč vloženega materi- 
ala drugih producentov na tujih tržiščih, upadanja kupne moči prebivalstva ter 
že štiri leta zaporedoma slabih zimskih sezon. 

Zato vprašujemo, zakaj je bil dovoljen uvoz tovrstnih proizvodov brez ka- 
kršnekoli količinske in kakovostne omejitve in kakšne so namere za prihodnje? 
Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi postaviti delegat- 
sko vprašanje? Tovariš Aleksander Willewaldt, delegat skupine delegatov za 
gospodarsko področje, 10. okoliš! 

Aleksander Willewaldt: Resolucija o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 1975 predvideva, da bo gospodarstvo v prihod- 
njem letu združevalo sredstva za nekatere prioritetne panoge v SR Sloveniji: 
za energetiko, železniški promet in ceste. Predvideno je, da bi se v ta namen 
združilo 1335 mio din. 

V zvezi z razvojem cestnega omrežja je bil že v decembru 1974 v tej skup- 
ščini sprejet zakon o obveznem združevanju sredstev TOZD za financiranje 
odsekov avtocest v SR Sloveniji. 

V zvezi s pokrivanjem izpadlih transportnih dohodkov ŽG Ljubljana v letu 
1974 smo na današnjem zasedanju Skupščine spremenili zakon o obveznem zdru- 
ževanju sredstev gospodarstva za modernizacijo železnic po stopnjah 1,3'% ozi- 
roma 1,6'% in zakon o prenosu državnega kapitala. Po sklepu Skupščine Samo- 
upravne interesne skupnosti za železniški in luški promet bi se morala v nave- 
denem zakonu o združevanju sredstev po stopnji 1,6% (zakon o usmeritvi sred- 
stev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971—1976) sedanja 
stopnja povečati tako, da bi omogočila skupaj z drugimi sredstvi modernizacijo 
železniškega prometnega križa do konca leta 1976. Ustrezen predlog za spre- 
membo zakona je Samoupravna interesna skupnost tudi posredovala Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, vendar pa na današnjem zasedanju te skupščine 
ni bil predložen. 

Modernizacija železniškega prometnega križa v primerjavi s predvidenim 
programom že zaostaja, če pa ne bo takoj na razpolago novih finančnih sredstev, 
bo dela potrebno ustaviti. To bi pomenilo veliko gospodarsko škodo in bi 
imelo težke posledice za vso našo družbo. 

Vprašanje razširjene reprodukcije je kritično v energetiki in železniškem 
prometu in pri cestah, in sprašujem, zakaj se vse te panoge ne rešujejo hkrati 
in kdaj bo Skupščina obravnavala predlog o povečani prispevni stopnji po 
zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v le- 
tih 1971—1976. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi postaviti delegatsko vpra- 
šanje? (Nihče.) Ce ne želi nihče več, smo izčrpali tudi to točko dnevnega reda. 

Opraviti moramo samo še usklajevanje! Z Zborom občin in Družbeno- 
političnim zborom nismo usklađeni glede besedila predloga odloka o sestavi re- 
publiških komitejev. Oba zbora sta namreč sprejela k tretjemu odstavku 4. 
člena amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Dajem sporno be- 
sedilo v smislu 313. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije v razpravo. 

Želi kdo razpravljati o njem? Tovariš Vlado Tance ima besedo! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Že- 
lim poudariti, da je po več predstavnikov ene samoupravne interesne skupnosti 
in samoupravne organizacije določenih samo izjemoma. Izjemoma v primeru 
Gospodarske zbornice, ki zajema izredno številne dejavnosti, in v nekaterih 
drugih primerih. 

2e prej, ko je vaš zbor obravnaval ta zakon, sem poudaril, da samo bolniš- 
nična služba ali pa morda še lekarniška služba ne pomenita celotnega zdrav- 
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stvenega področja. Če bi hoteli tako vsako posamezno ožjo dejavnost vključiti 
v komite, bi morali biti komiteji dosti širši. Ponovno poudarjam, da je stvar 
Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij, kdo naj zastopa zdravstvo v tem 
komiteju. Skupnost bo lahko predstavnika, če ne bo zastopal njenih interesov, 
klicala na odgovornost in mu dajala ustrezne napotke za delo v tem komiteju. 
Zato ni nobenega razloga, da bi bila v komiteju dva ali celo več predstavnikov 
te ali kakršnekoli druge skupnosti. 

Zato Izvršni svet vztraja pri stališču, ki sem ga pojasnil. Predlagam, da 
sprejmete amandma, kakršnega je Izvršni svet dal k 4. členu. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. 

Predlagam, da sprejmemo predlog, ki ga je navedel tovariš Tance, oziroma 
da sprejmemo 4. člen v besedilu, v kakršnem je bil sprejet v Zboru občin in 
v Družbenopolitičnem zboru. 

Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (78 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (11 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Predlog je torej sprejet. 
S tem smo izčrpali dnevni red in zaključujem 11. sejo Zbora združenega 

dela. 

(Seja je bila končana ob 17.10.) 

5 



12. seja 

(26. februarja 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Ze po sklicu 12. seje sem vas obvestil, da bomo predvidoma razširili dnevni 
red današnje seje z dodatnima točkama, in sicer s predlogom zakona o ratifi- 
kaciji konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu in z osnutkom predloga za 
obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlagam, da dnevni red razširimo le s predlogom o ratifikaciji konvencije 
o inšpekciji dela v kmetijstvu, osnutek predloga za obvezno razlago tretjega 
odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih pa glede na to, da je bilo 
premalo časa za obravnavo v skupinah delegatov oziroma tudi v temeljnih 
delegacijah, damo na dnevni red zbora, ki bo predvidoma marca 1975. 

Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.) Predlagam, da zbor sprejme nasled- 
nji dnevni red: 

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

2. odobritev zapisnika 11. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračuna- 

vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975; 

4. predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili; 
5. predlog zakona o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z 

izvoznimi posli, ki so nastale zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja; 
6. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu 

(MOD št. 129); 
7. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o organizaciji kmetijske pospeševalne službe (posve- 
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tovalne in razvojne službe) in o zagotovitvi sredstev za delovanje republiškega 
in sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov; 

8. predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz programa 
statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen za Socialistično republiko Slovenijo v letu 1975; 

9. volitve in imenovanja; 
10. vprašanja delegatov. 
Se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) Ima kdo kakšne pri- 

pombe? (Ne.) Ce ni pripomb, prosim, da glasujemo! 
Kdor je za predloženi dnevni red, naj prosim dvignć roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 

sva se s predsednico Zbora občin dogovbrila, da bomo uvodno obrazložitev k 
3. točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona o spremembah zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975 
poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela in Zbora občin, in sicer 
po obravnavi 2. točke dnevnega reda. 

K posameznim točkam dnevnega reda današnje seje Zbora združenega dela 
so bili povabljeni predstavniki Gospodarske zbornice SR Slovenije, Republiške 
konference SZDL Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Zavoda SR Slovenije 
za statistiko, Zadružne zveze SRS in člani delegacije Zbora republik in pokrajin 
iz SR Slovenije. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednico Metko Cener, 
za člana Jožeta Kužnika in Franca Potočnika. Ali so predlagani delegati navzoči? 
(Da.) Ali želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Potem lahko preidemo 
na glasovanje. Glasovali bomo z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 12, sejo zbora izvoljeni: za predsednico Metka Cener, za člana 
Jože Kužnik in Franc Potočnik. 

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

Med tem časom lahko obravnavamo 2. točko dnevnega reda, to je 
odobritev zapisnika 11. seje Zbora združenega dela. Ta zapisnik ste prejeli. 
Prosim, ali ima kdo kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev zapisnika? Kaže, 
da ni pripomb. 

Ugotavljam, da je zapisnik 11. seje Zbora združenega dela odobren. 
Predsednica Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

bo dala poročilo Komisije! 

Metka Cener: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 12. sejo 
dne 26. 2. 1975: 

5* 
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Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 89 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 14 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: za gospodarsko področje iz 19. okoliša 1 delegat, za kmetijsko dejavnost iz 
2. okoliša 2 delegata in za socialno-zdravstveno področje iz 7. okoliša 1 delegat. 
Skupaj je odsotnih 6 delegatov. 

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

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

Kdor je za poročilo Komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 12. sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, 
ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Zapisnik smo že odobrili, zato prekinjam sejo. Počakali bomo, da se zberejo 
še delegati Zbora občin. Poslušali bomo skupno obrazložitev predstavnika 
Izvršnega sveta k 3. točki dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 9.50.) 

Predsednik Štefan Nemec: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dušana Tratnika, 
podpredsednika Odbora podpisnikov družbenega dogovora o programiranju 
nalog in oblikovanju sredstev za splošno in skupno porabo, tovarišico Elo Ulrih, 
predsednico, in Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal Skupščini SR Slovenije, 
da obravnava predlog zakona v smislu 294. člena in 296. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, ali namerava še kaj dodati k 
obrazložitvi, ki smo jo poslušali v uvodni besedi tovariša dr. Fazarinca! (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi.besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in dajem predlog o 
postopku na glasovanje. 
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Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) :Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet sklep, da se zakon obravnava po skrajša- 
nem postopku. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. 

Ali želi kdo razpravljati? Ne želi nihče? (Ne.) Potem lahko zaključim raz- 
pravo in preidem na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih. 

Predložen je amandma Odbora za finance našega zbora in Odbora za fi- 
nance Zbora občin k 1. členu predloga zakona. Ali se predlagatelj strinja z 
amandmajem? (Se strinja.) Želi še kdo razpravljati o amandmaju? (Nihče.) 
Potem dajem amandma k 1. členu na glasovanje. 

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

Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju družbenih dejavnosti v letu 1975 dajem v celoti na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v letu 1975 je z večino glasov sprejet. 

V okviru sklepov k tej točki dnevnega reda predlagam, da upoštevamo 
tudi tista vprašanja, ki so bila navedena v ekspozeju tovariša dr. Fazarinca. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Antona Fazarinca, 
predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbof- za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični 
sistem, ki je dal poročilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance 
Zbora občin, ki sta dala skupno mnenje, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki 
je dala poročilo. 

Vsa ta poročila in mnenje ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje skupin 
delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša,, 25. okoliša in 31. okoliša. Poleg 
tega so predloženi še nekateri drugi amandmaji, ki jih že dobivate na klop, 
in sicer: iz 23. okoliša, iz 29. okoliša in 4. okoliša, ki ga je dal delegat dr. Miran 
Slajmar. Skupaj imamo še 7 predlogov amandmajev. Prosim, da predlagatelji 
obrazložijo svoje predloge. Zeli predstavnik predlagatelja še kaj dodati k poro- 
čilu? Prosim! Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta tovariš dr. Dominik 
Komadina, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

Dominik Komadina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ko se odločate o sprejemu zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, 
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vas želimo še na kratko seznaniti s pomenom predloženih zakonskih dopolnil 
in s poglavitnimi značilnostmi. 

Po prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili konec leta 1972 smo praktično ostali brez predpisa, ki bi podrobneje 
urejal način in organizacijo zdravstvenega nadzorstva nad živili. Ker so živila 
preveč pomembna za počutje in zdravje človeka, jih ne moremo pustiti brez 
učinkovitega in stalnega zdravstvenega nadzorstva. Zavedajoč se tega je Repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, sedaj Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo, že leta 1973 začel pripravljati osnutek repu- 
bliškega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. Seveda v tem času, ko ni 
bilo predpisa o izvajanju zdravstvenega nadzorstva nad živili, zdravstveno nad- 
zorstvo ni prenehalo. Bilo< je samo utesnjeno in manj učinkovito, ker pristojne 
inšpekcije včasih niso imele pravne podlage za izvajanje ukrepov. 

Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili je bil predložen 
Skupščini SR Slovenije že julija 1974. Osnutek je bil sprejet z določenimi pri- 
pombami, ki so v predlogu zakona večinoma tudi upoštevane. S sprejetjem pred- 
loženega zakona bomo zagotovili zlasti naslednje: 

1. večje in učinkovitejše varstvo potrošnikov živil pred uživanjem oporeč- 
nih živil; 

2. organizacije združenega dela in posamezniki, ki proizvajajo živila ali 
ki so udeleženi v prometu z živili, bodo imeli natančno opredeljene dolžnosti 
in obveznosti pri ravnanju z živili in surovinami; 

3. organi inšpekcij, to je organi sanitarne in veterinarske inšpekcije, bodo 
dobili natančna pooblastila za opravljanje tega nadzorstva in za ukrepanje 
v posameznih primerih. 

Predvsem je treba poudariti, da se bo s sprejetjem tega zakona povečala 
skrb družbe za zdravje potrošnika, saj je znano, da je uživanje zdravstveno 
oporečnih živil pogosto vzrok težkih obolenj pa tudi pravih epidemij. Zdrav- 
stveno nadzorstvo nad živili je po predlogu tega zakona najširše zasnovano, 
saj obsega nadzor nad živili v proizvodnji in prometu. Pod zdravstvenim nad- 
zorstvom niso samo živila, temveč tudi surovine, namenjene za njihovo proiz- 
vodnjo, prostori, v katerih se živila proizvajajo ali hranijo oziroma v katerih 
se opravlja promet z njimi, naprave in oprema ter stroji, s katerimi se opravlja 
promet z njimi, in naprave ter oprema za proizvodnjo oziroma predelovanje 
živil. Poleg tega so pod zdravstvenim nadzorstvom tudi transportna sredstva 
za živila in seveda osebe, ki prihajajo v proizvodnji ali prometu z živili z njimi 
v neposredni dotik. 

Pooblastila in postopek organov inšpekcije pri opravljanju zdravstvenega 
nadzorstva nad živili so v predlogu zakona podrobno določena. Da bi bili po- 
stopki pri ugotavljanju neoporečnosti živil hitrejši in da bi se izognili morebitni 
škodi, so določeni roki, v katerih morajo pooblaščene organizacije narediti 
analize odvzetih vzorcev živil. 

Novost predloga zakona je tudi v tem, da je ponovno uvedena mandatna 
kazen za kršilce osnovnih higienskih načel v prometu z živili. Ta institucija 
bo v marsičem olajšala dosedanje dolge postopke za kaznovanje kršilcev teh 
načel. Po sprejetju predloženega zakona bomo pripravili izvršilne predpise, s 
katerimi bomo podrobneje uredili določena vprašanja tega nadzorstva. Z izde- 
lavo in sprejetjem vseh, v predlogu zakona citiranih izvršilnih predpisov bo 
šele zdravstveno nadzorstvo nad. živili v celoti organizacijsko in vsebinsko 
urejeno, kar je v interesu vseh nas. Hvala. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima delegat Vlado Sanca! 

Vlado Sanca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
delegat tega zbora predlagam zboru, da bi zaradi številnih amandmajev, ki jih 
predlagatelji niso mogli uskladiti z Izvršnim svetom, predlog zakona o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad živili vzeli z dnevnega reda seje in ga obravnavali na 
naslednji seji zbora. Usklajevalni postopek bi trajal predolgo in verjetno bi 
morali izčrpno obravnavati vsa vprašanja, ki so navedena v amandmajih. Zato 
predlagam, da naj predlagatelj zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
prouči vse predložene amandmaje, jih uskladi in svoje stališče do njih predloži 
na prihodnji seji zbora. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi besedo? Sprašujem 
predstavnika predlagatelja, kako gleda na to iniciativo! (Jo podpira.) Tudi sam 
mislim, da je le preveč amandmajev, in da je nemogoče, da na seji zbora stro- 
kovno odločamo. Verjetno jih tudi ne bi mogli uskladiti. Zato je prav, da se 
razprava o predlogu zakona odloži in prenese na naslednjo sejo. Predlagatelj naj 
upošteva pripombe oziroma amandmaje ter naj jih uskladi in strokovno obdela. 
Poleg tega mislim, da bi bilo prav proučiti, ali je potrebno vse predloge uvelja- 
viti z zakonom, ki ga sprejema naš zbor. Ali se ne bi morda dalo nekaterih 
vprašanj urediti z izvedbenimi predpisi? To naj se ugotovi v času do ponovne 
predložitve predloga zakona v obravnavo Skupščini SR Slovenije. Se strinjate 
s tem? (Da.) Potem o tem sploh ne bomo glasovali, ampak bomo odložili to 
točko dnevnega reda in jo uvrstili na eno od naslednjih sej. Predlagatelj se, 
kot ste slišali, s tem strinja. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z izvoznimi posli, ki so na- 
stale zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Osolnika, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za 
finance Zbora občin, ki sta predložila predlog odloka o soglasju z obrazložit- 
vijo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. 

Vse te predloge ste prejeli. Izvršni svet je dal k predlogu zakona pozitivno 
mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali so delegati Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ navzoči? Obveščen sem, da prihajajo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Marjan Osolnik! 

Marjan Osolnik : Tovarišice in tovariši delegati! Kot je že bilo re- 
čeno, Izvršni svet v celoti podpira predlog tega zakona in se zavzema za njegov 
čimprejšnji sprejem, ker je za to zainteresirana vrsta naših izvoznih organi- 
zacij združenega dela, ki so bile prizadete zaradi drsečega tečaja in negativnih 
tečajnih razlik. Ta zakon omogoča, kot je iz obrazložitve jasno vidno, samo 
delno kompenzacijo teh izgub. Kljub temu so organizacije združenega dela za- 
interesirane, da se omenjena kompenzacija čimprej izvede, tako kot je s tem 
zakonom predvideno. Hvala. 
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Predsednik Štefan Nemec: Prosim. 

Ivan Mahor (iz klopi): Tovariš predsednik! Skupina delegatov s pod- 
ročja kmetijske dejavnosti je dala amandma k tej točki, vendar še ni raz- 
množen. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Mahor, delegat 6. okoliša, nas 
obvešča, da je njegova delegacija dala amandma, ki pa še ni razmnožen. Besedo 
ima tovariš Marjan Osolnik! 

Marjan Osolnik: Mislim, da ni mogoče dajati amandmajev k zakonu, 
ker gre za zvezni zakon. Koliko sem obveščen, je mogoče dati soglasje ali pa 
soglasje odreči. 

Predsednik Štefan Nemec: Slišali ste obrazložitev tovariša Osolnika. 
Skupščina lahko da pripombe, ki jih bo delegacija v Zboru republik in pokrajin 
upoštevala pri usklajevanju. Amandmajev k zakonu ne moremo dati. Kolikor 
menimo, da zakon ni v zadostni meri usklađen, lahko samo glasujemo za soglasje 
ali pa proti. Tako bodo amandmaji brezpredmetni. 

Ali želi še kdo razpravljati? Besedo ima delegat v Zboru republik in pokra- 
jin tovariš Kropivnik! 

Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je dala decembra 1974 pooblastilo delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin, da začne usklajevalni postopek v Zboru republik in po- 
krajin. Takrat je Skupščina dala k osnutku zakona dve pripombi: da je treba 
v predlogu zakona jasneje določiti, da se s tem zakonom rešuje samo problem 
že izvršenih devalvacij in da je treba vprašanja vračila tečajnih razlik čimprej 
sistemsko urediti. Ta pripomba je bila sprejeta. To se tudi lahko vidi iz obraz- 
ložitve k predlogu zakona. V zadnjem odstavku je zapisano, da se bo to vpra- 
šanje sistemsko rešilo skupaj z zakoni, ki so sedaj v pripravi. Druga pripomba 
Skupščine je bila, da naj se v predlogu zakona izjemoma upošteva drugačni 
rok za tečajne razlike, ki so nastale z izvozom kmetijskih rastlinskih proizvodov. 

Torej ta pripomba ni bila upoštevana, in sicer zaradi tega ne, ker je pred- 
lagatelj zakona dokazal, da bi s sprejetjem te pripombe morali upoštevati 
preveliko število izjem, kot so na primer vsi kmetijski proizvodi, ladje in še 
nekateri drugi izdelki. Splošno stališče, ki ga vedno zagovarja, je, da izjeme 
ne bi smele postati pravilo. Zato je predstavnik naše delegacije pri usklaje- 
vanju odstopil od te pripombe. Zaradi tega v Zboru republik in pokrajin me- 
nijo, da je predlog zakona, ki ste ga dobili, usklađen med republikami in pokra- 
jinami. 

V skladu s takšnim predlogom sta bila sprejeta resolucija o ekonomskem 
in socialnem razvoju za leto 1975 in zvezni proračun. V zveznem proračunu ni 
predvideno kritje tečajnih razlik. Zato se pripomba, ki sta jo dala k predlogu 
zakona odbora za finance vašega zbora in Zbora občin, da naj bi federacija 
50% obveznosti po tem zakonu krila iz proračuna, praktično ne more reali- 
zirati, ker bi bilo potrebno spremeniti zvezni proračun in resolucijo. Predlagam, 
da zbor odstopi od pripombe, ki je dana v obrazložitvi k 7. členu. Na to pri- 
pombo se nanašajo 1., 2. in 3. odstavek tega člena. Mislim, da te pripombe v 
Zboru republik in pokrajin v nobenem primeru ne bi mogli sprejeti. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Pred 
seboj imate amandma 1. okoliša, iz Celja. Ali želi predstavnik 1. okoliša še 
ustno obrazložiti predloge amandmajev? (Ne želi.) Hvala. 

Tovariš Mahor, ali ste že dobili amandma? (Da.) Besedo ima delegat Ivan 
Mahor iz 6. okoliša! 

Ivan Mahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Čeprav 
je bilo povedano, da so amandmaji k tej točki brezpredmetni, ga bom kljub 
temu pojasnil in obenem povedal naše težave. 

Delegacija kmetijske skupine 6. volilnega okoliša, iz celjske regije, daje 
amandma k predlogu zakona o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi 
z izvoznimi posli, ki so nastale zaradi sprememb sistema dinarskega tečaja, 
in sicer: 

2. členu naj se doda nov 2. odstavek, ki naj se glasi: »Razen tega se upo- 
števajo pri ugotavljanju pravice do dela negativnih tečajnih razlik tudi tista 
plačila in tiste prodaje deviz v zvezi z izvozom kmetijskih rastlinskih proizvo- 
dov, proizvedenih v letu 1973, ki so bile izvršene po 31. 12. 1973 do 31. maja 
1974, če izpolnjujejo ostale pogoje iz prvega odstavka tega člena.« 

Pripominjamo, da bomo kmetijci, če ta amandma ne bi bil sprejet, z indu- 
strijo pri izvoznih poslih širom po Jugoslaviji v neenakopravnem položaju, 
zaradi tega, ker: 

— industrija lahko kontinuirano izvaža in bo v roku, ki je postavljen 
z zakonom, lahko realizirala 50 °/o deviznih razlik, kmetijstvo glede na sezonski 
značaj proizvodnje pa ni moglo kontinuirano izvažati in je realiziralo le 10 do 
15% izvoznih poslov; 

— pri stroških je kmetijstvo enako prizadeto, saj so naraščali povsod 
vzporedno s tečajno pariteto, povračila negativnih tečajnih razlik pa bi bila 
različna. 

Zaradi tega menimo, da je tak amandma utemeljen in prosimo, da še 
sprejme. Zato bi prosil tovarišice in tovariše delegate, da o tem vprašanju 
razmislijo in podprejo naš predlog, saj smo kmetijci v precej nezavidljivem 
položaju. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima Vlado Sanca, 
predstavnik Odbora za finance! 

Vlado Sanca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz poročila Odbora za finance je razvidno, da odbora predlagata zboroma, da se 
odločitev o soglasju k predlogu zakona ne pogojuje s sprejemom pripombe k 
7. členu. V naši pripombi predlagamo, da se izvoznikom ne bi izplačala povra- 
čila samo v obveznicah, ampak tudi v gotovini, in sicer 50 %. 

S tem predlogom ne nasprotujemo sprejemu zakona. Delegacija, ki bo so- 
delovala na seji Zbora republik in pokrajin, bo pri obravnavi o tem zakonu 
morala povedati to pripombo in tudi stališča, ki smo jih danes slišali v raz- 
pravi. Mislim, da bi bilo potrebno zagotoviti, da bi se postopoma ta stališča 
prenesla v zakone. Znano je, da se bo z uvedbo sistema obveznic razvrednotila 
vrednost tečajnih razlik in kakšna škoda bo s tem povzročena gospodarstvu. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Kro- 
pivnik! 
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Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! Slovenska delega- 
cija v Zboru republik in pokrajin lahko prenese in zagovarja vsa stališča, ki 
jih sprejme republiška skupščina. Če sem predlagal, da bi odstopili od pripombe 
k 7. členu, sem to storil zaradi tega, ker po naši oceni s to pripombo ne bi 
mogli uspeti. Nasprotno: sprožili bi nepotrebne razprave in komentarje ter 
morda celo povzročili, da bi se odložil sprejem zakona. V bistvu to velja za vse 
druge pripombe, ki bi jih sprejeli k predlogu zakona. Po utečeni praksi se 
praktično ves postopek usklajevanja opravi v fazi osnutka. K predlogom za- 
kona republiške in pokrajinske skupščine dajo soglasje ali pa ga ne dajo, 
glede na to, kako so bile njihove pripombe k osnutku upoštevane pri sestavi 
predloga. Če bo zbor izglasoval pripombe k predlogu, bo naša delegacija v Zboru 
republik in pokrajin sprožila postopek. To praktično pomeni nov usklajevalni 
postopek in odložitev sprejema zakona za nekaj mesecev. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Slišali ste obrazložitev to- 
variša Kropivnikarja, ki je delegat Zbora republik in pokrajin. Pred seboj 
imamo dva amandmaja in pripombo Odbora za finance. Naša naloga je, da 
damo soglasje ali da soglasje odrečemo. Lahko naložimo delegaciji, da predloži 
tudi vse navedene nove pripombe. Seveda bo vse to podaljšalo sprejem zakona, 
od katerega se, kot veste, še dosti pričakuje. 50 % izplačila v obveznicah in 
50 '%> v gotovini, kot je pripomba odbora, so vprašljiva, ker za to ni sredstev v 
zveznem proračunu. Zato se bomo morali odločiti, ali smo za soglasje ali pa 
ga odrekamo. Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Osolnik! 

Marjan Osolnik: Izvršni svet podpira predvsem čimprejšnji sprejem 
tega zakona. Kot je že bilo rečeno se zakon že dolgo časa pripravlja. Vsaka po- 
novitev usklajevalnega postopka bi lahko vplivala na odložitev izvršitve določb, 
ki jih predvideva ta zakon. Številne organizacije bi bile s tem prizadete, obenem 
pa bi se znova odprle možnosti za vrsto drugih izjem in ne samo za tiste, ki 
so predvidene v amandmaju skupine delegatov 1. okoliša — Celje. V njihovem 
amandmaju je predlagan nov odstavek k 5. členu, glede Skupnosti jugoslovan- 
skih železnic. Menimo, da ni treba s tem zakonom natančno določati odnose 
med Skupnostjo jugoslovanskih železnic in organizacijami združenega dela v 
njenem sestavu, ker se to lahko uredi v navodilu Narodne banke Jugoslavije, 
ki ga predvideva zakon. 

Glede predloga Skupščine SR Slovenije, da bi se podaljšal rok za vračilo 
dela negativnih tečajnih razlik za kmetijske rastlinske proizvode (kot je na 
primer hmelj), menimo, da bi ta izjema, kot je že bilo rečeno, lahko povzročila 
še vrsto drugih izjem. Zaradi tega zakon ne bi dosegel svojega namena. Kajti 
tudi druge panoge, kot je na primer strojegradnja, zaključujejo pogodbe mnogo 
prej, realizirajo pa jih v daljšem obdobju. Poleg tega je tudi vprašljivo, kakšen 
bi bil učinek takega amandmaja, ker za posamezne mesece realni tečaj dolarja 
ni bil bistveno različen od tistega, ki ga predvideva predloženi zakon. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Vinko Gobec, delegat Zveznega odbora! 

Vinko Gobec: Tovariši in tovarišice delegati! Menim, da je tovariš 
Kropivnikar že pojasnil stališče delegacije SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin. Predlagam, da bi Skupščina SR Slovenije dala soglasje in naložila de- 
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legaciji v Zboru republik in pokrajin, da predloži vse navedene pripombe. Če 
bi ugotovili, da zbor pripomb ne bi sprejel, naj se ne vztraja pri njih, da ne 
bi zavlačevali sprejema zakona. Mislim, da je to edina rešitev. V gospodarstvu, 
kot smo slišali, komaj čakajo, da se to vprašanje čimprej uredi. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Potem moramo preiti na sklepanje. Pred seboj imamo dva amandmaja. 
O teh amandmajih bi morali glasovati. Predlagatelji naj se odločijo, ali vztra- 
jajo pri amandmajih ali pa jih umikajo in jih dajejo le kot pripombe, ki naj jih 
delegacija upošteva pri razpravi, pri čemer pa njihov sprejem ni pogoj za 
sprejem zakona. Ravno tako tudi Odbor za finance ni pogojeval svoje pripombe 
s soglasjem k predlogu zakona. Zato to niso amandmaji, ampak le pripombe, 
ki naj jih delegacija upošteva. 

Vprašujem predlagatelja iz 1. okoliša, iz Celja, ali vztraja pri amandmaju! 
(Ne.) Hvala. Ugotavljam, da odstopa od predloženega amandmaja. 

Vprašujem delegata Mahorja iz 6. okoliša, ali vztraja pri amandmaju! (Ne.) 
Ugotavljam, da ga daje kot pripombo. 

Ugotavljam, da ni potrebno, da glasujemo. Oba amandmaja sta preobliko- 
vana v pripombi. Pripombo je dal tudi Odbor za finance. Njihov sprejem torej 
ni pogoj za dajanje soglasja, zato o njih ne bomo posebej glasovali. 

Glede na dosedanjo razpravo predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
Zbor združenega dela sprejema predlog odloka o soglasju k predlogu zakona 

o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z izvoznimi posli, ki so 
nastale zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja. Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ naj upošteva tudi pri- 
pombe, ki so bile dane na današnji seji zbora. Delegacija je pooblaščena, da 
da soglasje. 

Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet z večino glasov. 
V zvezi s 5. točko dnevnega reda bi dodal še to, da Odbor za finance v 

svojem poročilu navaja, da sta odbora pri obravnavi tega zakona menila, da bi 
bilo potrebno na enem od naslednjih zasedanj, zborov Skupščine SR Slovenije 
obravnavati celotno problematiko slovenske zunanje trgovine oziroma ugotoviti, 
kako se izvajajo stališča Skupščine SR Slovenije o tem vprašanju. Menim, da 
bi to iniciativo Odbora lahko sprejeli. V programu dela našega zbora je sicer 
predvidena obravnava zunanjetrgovinske problematike. Vprašanja, ki jih na- 
vajata odbora, naj bi se vključila v razpravo o tej temi. Se strinjate s tem? 
(Da.) Je kakšna pripomba? (Ne.) Se strinja predstavnik Odbora? (Da, vendar 
čimprej.) 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o ratifikaciji konvencije o inšpekciji dela 
v kmetijstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Jerneja Mlakarja, 
glavnega republiškega inšpektorja za delo. 

Predlog zakona so obravnavali: odbora za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste 
prejeli. Izvršni svet je dal k predlogu zakona pozitivno mnenje. 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu. 

Predlog odloka se glasi: Odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu. Daje se soglasje k predlogu zakona 
o ratifikaciji konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu, ki ga je poslal Zbor 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju soglasno sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 7. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o organizaciji kmetijske pospe- 
ševalne službe (posvetovalne in razvojne službe) in o zagotovitvi sredstev za 
delovanje republiškega in sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Milovana Zidarja, 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za agrarno politiko, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin, odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Želijo predstavniki odborov in 
predstavnik Izvršnega sveta kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Andrej Petelin, predstavnik 
Zadružne zveze! 

Andrej Petelin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zadnjih dveh letih smo imeli v Sloveniji o organizaciji in financiranju kme- 
tijske pospeševalne službe obširne razprave v kmetijskih organizacijah, v ob- 
činah, v Skupnosti slovenskih občin, Zbornici, Izvršnem svetu oziroma Sekreta- 
riatu za kmetijstvo, v Zvezi kmetijskih inženirjev in tehnikov, Zadružni zvezi 
in v drugih organizacijah. V tem času so bila razčiščena mnoga vprašanja, kar 
bo olajšalo delo v prihodnjem obdobju. Za podpis družbenih dogovorov, tako 
regijskih kot republiškega, so se zavzemale vse prej navedene organizacije, 
podporo smo dobili tudi pri gozdnogospodarskih organizacijah, ki sicer dogovora 
večinoma še niso podpisale, ker pri vseh gozdnih gospodarstvih še niso ustano- 
vili obratov za kooperacijo. Zanimanje je pokazala tudi živilska industrija, 
predvsem za tiste dogovore v regijah, kjer so zainteresirani za surovine. V ne- 
katerih organizacijah, tako v trgovskih kot v delu živilske industrije, pa niso 
pokazali pravega zanimanja, čeprav so od kmetijstva v mnogočem odvisni. 
Vzrok za zakasnitev pri sklepanju tega dogovora je deloma tudi v nekaterih 
integracijah, ker ni bil razčiščen položaj področnih kmetijskih zavodov. Po- 
misleki so bili tudi pri nekaterih strokovnjakih, ki so menili, da ni njihova 
naloga, da zbirajo sredstva za svoje delo. 

Današnje razmere v kmetijstvu zahtevajo od kmetijske pospeševalne službe 
še več' kot v preteklih letih. Njen pomen iz leta v leto raste. V razmerah sve- 
tovne prehrambene krize in ob domačih neprodanih pridelkih, na primer živine, 
krompirja, sadja itd., bo dobivala pospeševalna služba, razvojna in posvetovalna, 
vedno večje naloge. Z ukinitvijo sistema državne pospeševalne službe in usme- 
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ritvijo službe v kmetijske organizacije se zliva služba v organizirano pridelo- 
vanje za tržišče. Zato mora sodelovati od pridelave, predelave do prodaje kme- 
tijskih pridelkov. S tem v zvezi je še kako pomembno prenašanje sodobnih do- 
mačih in tujih strokovnih dosežkov v neposredno prakso. Iz prakse pa se postav- 
lja zahteva po znanstveno-raziskovalnih institucijah. Naši kmetje najbolj potre- 
bujejo strokovno in pospeševalno službo. Naša vas se je premaknila. Ni več 
problem pridobiti kmete za sodobno proizvodnjo niti ni preveč težko pripraviti 
načrt za preusmeritev kmetij. Vse to je bilo zelo pomembno v prvem obdobju, 
prihajamo pa v čas, ko nastajajo strokovni problemi, ki jim pospeševalna 
služba ni vedno kos. Kmetje želijo pomoč strokovnjakov v svojih hlevih, na 
poljih, pri čredah itd. Od njih terjajo zelo natančne odgovore, na katere bi 
morala odgovoriti z vso odgovornostjo strokovna služba. 

Slab gospodarski položaj zadrug in obratov za kooperacijo zmanjšuje do- 
hodek in tudi vpliva na delo kmetijskih pospeševalcev. Vedno več strokov- 
njakov odhaja ven iz kmetijstva ali na manj pomembna, vendar pa še vedno 
na donosnejša delovna mesta v kmetijstvu. Zaradi pomanjkanja kadra bodo 
kmetje imeli v prihodnjih letih velike težave, da bi pridobili kmetijske strokov- 
njake za delo v zadružnih enotah. Le-teh imamo že sedaj čez 330, skoraj toliko 
bi potrebovali tudi pospeševalcev. Zadružne enote so samoupravno in pospeše- 
valno torišče dela v našem zadružništvu. Tako je določeno tudi v družbenih 
dogovorih o pospeševalni službi. V zadrugah in obratih za kooperacijo dela 
po podatkih iz leta 1974 v pospeševalni službi 280 kmetijskih strokovnjakov, 
vendar je od teh le 110 v celoti zaposlenih pri pospeševanju, 178 pa opravlja 
tudi druge naloge. Pri področnih kmetijskih in živinorejskih veterinarskih za- 
vodih dela še 31 kmetijskih strokovnjakov, ki so specializirani za posamezna 
področja, na primer za preusmerjanje kmetij, za živinorejo, sadjarstvo, vino- 
gradništvo. V teh zavodih so na delu tudi kmetijsko-gospodinjske pospeševalke. 

V Republiškem centru za pospeševanje kmetijstva delajo trije strokovnjaki. 
Njihovo število se bo v kratkem povečalo še za enega. Center bo po družbenem 
dogovoru vključen v Zadružno zvezo, tako da bo celotna pospeševalna služba 
vključena v kmetijske organizacije in njihove asociacije, in sicer bo osnovna 
mreža v zadružnih enotah, v zadrugah in obratih za kooperacijo. Regijska po- 
speševalna služba bo v področnih kmetijskih oziroma živinorejsko-veterinar- 
skih zavodih povezana z medzadružnimi sveti. V republiki bo pospeševalna 
služba vključena v Zadružno zvezo, v skupno organizacijo zadrug in obratov 
za kooperacijo. 

Center pri zadružni zvezi bo imel organizacijsko in operativno povezavo 
z znanstveno-raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami. Predstavljal bo most 
med temi organizacijami in prakso in spet nazaj, iz prakse v strokovne službe. 

Naša dolžnost je, da poročamo o delu pospeševalne službe v Skupščini, ki 
sprejema za kmetijstvo izredno pomemben odlok. Zasluga pospeševalne službe 
in nove organiziranosti kmetov v zadrugah in obratih za kooperacijo je, da 
kljub velikim težavam v kmetijstvu še kar uspešno izvajamo srednjeročni 
program razvoja kmetijstva. Pri tem komaj zadržujemo padec proizvodnje, ki 
nastaja zaradi razslojevanja in vedno večjega števila ostarelih kmetov, ki ne 
morejo več intenzivno obdelovati svoje zemlje. Pospeševalna služba uvaja nove 
oblike pridelovanja v proizvodnih in strojnih skupnostih. Izredno pomembno 
vlogo ima pri širjenju uporabe kakovostnih semen, uporabi mineralnih gnojil 
itd. Nič manj pomembna ni ta služba pri strokovnem in tudi družbenem osve- 
ščanju naših kmetov. To potrjujejo tudi številke. V srednjeročnem programu 
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razvoja kmetijstva smo načrtovali, da bomo preusmerili 7500 kmetij v tržno 
proizvodnjo. V štirih letih je bilo preusmerjenih 6300 kemtij. V letu 1974 je 
bilo organiziranih v akcijo pospeševanja 20 000 ha pšenice ali 45 odstotkov vseh 
površin in je bil dosežen pridelek 38 centov na ha, medtem ko je bil na ostalih 
površinah le 27 centov. Pri koruzi za zrnje je bil na 25 000 ha pridelek 57 
centov na ha. Nekateri kmetovalci so tekmovali v proizvodnji, organizirano smo 
dosegli v Sloveniji tudi do 140 centov na ha, na ostalih površinah pa le po 
39 centov. Pri krompirju smo v akciji pospeševanja dobili na 6200 ha po 270 
centov na ha, izven te akcije pa le 170 centov na ha. Znatno smo povečali tudi 
silažno koruzo, in sicer od 270 ha na 6980 ha v letu 1974. V dveh letih so 
kmetje zgradili za 22 000 glav živine silosnega prostora. Uspehi so tudi pri trav- 
nikih, kar se tiče gnojenja, pravočasnega spravila, kakovostnega shranjevanja 
krme itd. 

V zadnjih 2—3 letih je bilo organiziranih, prav gotovo najbolj po zaslugi 
pospeševalne službe, že prek 600 strojnih in 180 proizvodnih skupnosti. Pri- 
pravlja se ustanovitev še 400 skupnosti. Veliko dela je bilo opravljenega tudi pri 
strokovnem osveščanju kmetov, saj je bilo lani 938 predavanj s 27 000 udele- 
ženci. Organiziranih je bilo 24 razstav, 230 strokovnih ekskurzij, največ v okviru 
Slovenije in predvsem na preusmerjene kmetije ali na družbene obrate. To 
navajam zaradi tega, ker so še nedavno naši kmetje romali na ogled kmetij 
v Avstrijo in druge dežele. Organiziranih imamo prek 70 aktivov mladih za- 
družnikov s 3000 člani pod vodstvom mentorjev, ki so kmetijski strokovnjaki. 
Vedno večja je aktivnost pospeševalne službe pri strokovnem in družbenem 
osveščanju kmečkih žena. Zelo pomembna je tudi vloga strokovnjakov pri 
navajanju fantov in deklet za vpis v kmetijske šole. 

Zakaj navajamo te podatke? Z njimi bi radi prikazali prizadevanje pospe- 
ševalne službe pri družbenem in strokovnem osveščanju kmetov. Čeprav je 
pospeševalec v bistvu tehnolog za kmete, opravlja še prej kot to tudi druge 
funkcije. Kmetijski pospeševalec je družbeni delavec, ki se ne more in ne sme 
vprašati, ali bo njegovo delo dalo takoj dinar zadrugi ob obratu za kooperacijo, 
kjer prejema osebni dohodek. 

Pospeševalec je vedno in povsod predhodnik sodobne pridelave. Ni dovolj, 
da pride samo enkrat na kmetijo. S tem njegovo delo še ni opravljeno. Šele 
po večkratnih obiskih lahko računa na uspeh. Včasih je potrebno trdo delo 
nekaj let, da nastane preusmerjena kmetijah Ali se to delo lahko računa kmetu? 
Prav gotovo ne! Zaradi tega gre to iz dohodka že tako slabo donosnih kmetij- 
skih organizacij. Ker ima širšo družbeno funkcijo, pospeševalne službe ne 
smemo prevaliti v celoti na ramena kmetijskih organizacij. Za splošno delo 
mora prispevati za pospeševalno službo tudi širša družbena skupnost. 

V letu 1973 — za leto 1974 končnih podatkov še nimamo, so kmetijske orga- 
nizacije prispevale 82 °/o, druge organizacije 0,5 Vo, občine 6 % in republika 
11,5'"/o k financiranju celotne kmetijske pospeševalne službe. Približno v takem 
razmerju oziroma v še večjem je šlo v breme financiranje kmetijskih organi- 
zacij tudi v letu 1974. Z družbenim dogovorom bi iz republiških sredstev, skupno 
11 milijonov 500 tisoč dinarjev, krili stroške strokovnih nalog, razvojno-pospe- 
ševalni program za financiranje republiškega centra in sofinancirali regijske 
pospeševalne službe. 

V razpravi bi opozoril še na žgoče vprašanje, kako prilagoditi ustavi bivše 
občinske pospeševalne sklade. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da so občine 
v zadnjih letih pokazale veliko zanimanje za kmetijstvo. Prek pospeševalnih 
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skladov so vzbujale pri kmetih zanimanje za kmetijstvo. Iz teh sredstev so- 
financirajo pospeševalno službo kmetijskih organizacij in dajejo razne premije, 
za določen čas odpisujejo družbene prispevke kmetov, ki preusmerjajo kmetije, 
dajejo pa tudi delna nadomestila za kmetijske kredite itd. V letu 1972 je bilo 
v skladih 22 milijonov 282 tisoč dinarjev, v letu 1973 pa že 28 milijonov 328 tisoč 
dinarjev. Vsi dejavniki bi se morali zavzeti, da bi se v občinah še naprej zbirala 
sredstva v okviru skupnosti za pospeševanje kmetijstva. Te skupnosti bi z 
družbenim dogovorom ustanovile občine, kmetijske in druge organizacije, zem- 
ljiške skupnosti itd. Nikjer ne bi smeli dopustiti, da bi izključili sredstva prejš- 
njih skladov. To bi bila izredno velika škoda. Se več, omogočiti bi jim morali, 
če bi se kako dalo, da bi občine iz presežkov svojih proračunov iz 1974. leta 
lahko prispevale sredstva tudi za ta namen. 

Tovariši in tovarišice delegati! Vaša današnja odločitev o podpisu družbe- 
nega dogovora o pospeševalni službi je izredno daljnosežna, veljala bo še za 
obdobje naslednjega srednjeročnega načrta do leta 1980. Prepričan sem; da bo 
Zadružna zveza skupno z vsemi svojimi članicami, z zadrugami in z obrati 
za kooperacijo, še prav posebej pa pospeševalna služba, opravičila vaše zaupanje 
in tudi sredstva, ki bodo vložena v ta namen. Bitka za hrano ni parola, temveč 
kruta realnost današnjega časa, čeprav imamo pri nas določene presežke, ki jih 
ne moremo prodati. Naše naloge niso majhne, ker moramo razmeroma v slabem 
gospodarskem položaju obdržati in še povečati kmetijsko proizvodnjo, ki nam 
bo iz leta v leto bolj potrebna. Ni vprašanje, da ne bi znali pridelati, ampak 
je vprašanje, kdo bo sploh v prihodnosti prideloval, ker mladi odhajajo iz vasi 
in je vedno več ostarelih kmetov. Zato se bo vsak, za pospeševalno službo in 
kmetijstvo vloženi dinar bogato obrestoval ter prispeval k ohranitvi kulturne 
pokrajine in večje proizvodnje. Zato vas v imenu Zadružne zveze prosim, da 
odlok v predloženem besedilu sprejmete! Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Ne 
želi nihče več? Potem lahko zaključim razpravo. Dajem na glasovanje predlog 
odloka t> pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene druž- 
beni dogovor o organizaciji kmetijske pospeševalne službe (posvetovalne in 
razvojne službe) in o zagotovitvi sredstev za delovanje republiškega in sofinan- 
ciranje regionalnih pospeševalnih centrov. Kdor je za predlog, naj prosim gla- 
suje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajam na 8. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih razisko- 
vanj iz programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in 
o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za SR Slovenijo v letu 1975. 

Skupščini je predlog predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika je 
določil tovariša Franta Komela, direktorja ZaVoda SR Slovenije za statistiko. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročila ste prejeli. Zeli kdo 
od Odbora, Komisije ali predlagatelja poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o načrtu 
dopolnitve statističnih raziskovanj iz programa statističnih raziskovanj, ki imajo 
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pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za 
SR Slovenijo v letu 1975. Kdor je za, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Predlog odloka o imenovanju članov Odbora za inovacije SR Slovenije je 
predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je komisija pri obeh predlogih odlokov določila 
Igorja Ponikvarja, člana Komisije. Želi predstavnik Komisije predlog še ustno 
obrazložiti? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog odloka o imenovanju 
člana Odbora za inovacije. 

Imamo še predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju, 
Okrožnega sodišča v Kranju, Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega so- 
dišča v Novem mestu, ki ga je predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog 
odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju, Okrožnega sodišča v 
Kranju, Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Novem mestu. 
S tem so v Zboru združenega dela imenovani za sodnika Okrožnega sodišča v 
Celju Ludvik Gorenjak, za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Alojz Marolt, 
za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Mirko Gosnik, za sodnika Okrožnega 
sodišča v Novem mestu Anton Trunkelj. 

S tem zaključujem 9. točko dnevnega reda in prehajam na usklajevanje. 
Ugotavljam, da je Zbor občin ob predlogu zakona o spremembah zakona 

o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 
1975 sprejel sklep, da zbor podpira stališča, ki so bila izražena na sestanku s 
predsedniki izvršnih svetov občinskih skupščin glede porabe presežkov, nastalih 
v letu 1974 v samoupravnih interesnih skupnostih, ki presegajo okvir, določen 
s samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi na ravni občin in republike. 

Predlagam, da tudi mi sprejmemo tak sklep. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če 
ne želi nihče razpravljati, predlagam, da glasujemo o tem sklepu. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov ta sklep sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 
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Na delegatsko vprašanje skupine delegatov s področja državnih organov 
3. okoliša, ki ga je postavil delegat tovariš Tomislav Trojer, bo odgovoril Marjan 
Osolnik, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za mednarodne odnose! 

Marjan Osolnik: Vprašanje tovariša Tomislava Trojerja, delegata 
Zbora združenega dela, se je glasilo: 

»Ali je gradnja mejnega prehoda Vrtojba že meddržavno rešena. Koliko je 
sedaj že zbranih sredstev za gradnjo omenjenega prehoda, kje so zbrana sredstva 
in zakaj se ne uporabljajo?« 

Odgovor: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da gradnja med- 
narodnega cestnega mejnega prehoda Vrtojba—Standrež na jugoslovansko- 
italijanski državni meji, še ni sporazumno meddržavno rešena. 

Italija še do danes ni odgovorila na noto Zveznega sekretariata za zunanje 
zadeve v Beogradu z dne 7. januarja 1972, s katero je Jugoslavija izrazila svojo 
pripravljenost za otvoritev tega mejnega prehoda ter predlagala, da bi se obe 
državi o tem dogovorili s pomočjo izmenjave uradnih not. 

Od leta 1972 dalje sta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Zvezni se- 
kretariat za zunanje zadeve večkrat zahtevala odgovor, med drugim tudi ob red- 
nem zasedanju mešanega komiteja za izvajanje Videmskega sporazuma. Itali- 
janska vlada pa se je doslej izogibala reševanju tega vprašanja ter ni odgo- 
varjala na naše pobude, kljub pozitivnim, javno izraženim stališčem goriške 
pokrajine in mesta Gorica. V krogih italijanske vlade je bilo neuradno rečeno, 
da je med razlogi zastoja pri urejanju tega vprašanja tudi neusklađenost mejne 
črte na tem področju, čeprav je, kot je to razvidno iz dogovorov obeh občin, 
vprašanje ureditve mejnega prehoda Vrtojba mogoče rešiti ne glede na razlike 
glede mejne crte, ker so objekti po usklađenih načrtih izven spornih pasov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je odprtje mednarodnega 
cestnega obmejnega prehoda Vrtojba prioritetnega pomena za obe državi, kajti 
ob dosedanji rasti prometa sedanji mejni prehodi na tem področju več ne 
ustrezajo. V potrditev te ugotovitve navajamo, da lokalni organi občin Nova 
Gorica in Gorica uspešno sodelujejo in so pri reševanju tega vprašanja soglasni. 
Uskladili so tudi že projekte mejnih in drugih objektov na bodočem prehodu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo še naprej prek Zveznega sekre- 
tariata za zunanje zadeve aktivno zavzemal za pozitivno rešitev tega pomemb- 
nega prometnega vprašanja. Republiški sekretariat za notranje zadeve SR 
Slovenije in Zvezna uprava carin sta že v letih 1970 in 1971 naročila in plačala 
začetno dokumentacijo in glavni projekt in se vključila v začetne razprave 
o tem prehodu. Zvezna uprava carin je leta 1971 nakazala Novi Gorici znesek 
3 milijonov dinarjev, ki so bili uporabljeni za tehnično dokumentacijo, za ure- 
ditev dela komunalnih naprav in zemljišča, za odkupe in podobno. 

V programu modernizacije carinske službe od leta 1971 do 1975 je med 
mejnimi prehodi omenjena tudi Vrtojba, v spremembah in dopolnitvah pro- 
grama pa tudi carinska baza v Vrtojbi. Investitor mejnega prehoda Vrtojba 
je v celoti Zvezna uprava carin, ki je ne glede na dejstvo, da italijanska vlada še 
ni odgovorila na noto Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, dala v novi 
predlog za financiranje mejnih prehodov v letih 1973 do 1977 za Vrtojbo znesek 
7 800 000 din neto, kar predstavlja vrednost gradnje po cenah iz leta 1973, 
brez že angažiranih treh milijonov dinarjev. Tako bi skupna vrednost objekta 
znašala 10 800 000 dinarjev. Hvala lepa. 

6 
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Predsednik Štefan Nemec: Ali se delegat strinja z odgovorom, ki 
ga je dal tovariš Osolnik? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 10. 
okoliša, ki ga je postavil delegat Aleksander Willewaldt, bo odgovoril tovariš 
Livio Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
promet in zveze! 

Livio Jakomin: Na 11. seji Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je postavil delegat 10. okoliša za gospodarsko področje tovariš 
Aleksander Willewaldt pismeno vprašanje, v katerem sprašuje v zvezi z raz- 
širjeno reprodukcijo v energetiki, železniškem in cestnem prometu, zakaj se 
vse te panoge ne rešujejo hkrati in kdaj bo Skupščina obravnavala predlog o 
povečani prispevni stopnji v zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za inve- 
sticije v gospodarstvu v letih 1971-—1976. 

Odgovor: Skupščina SR Slovenije sprejema zakone načeloma v skladu s 
svojim programom dela. V osnutku programa Skupščine SR Slovenije do junija 
1975 ni predviden kakršenkoli zakon v zvezi s financiranjem prometne infra- 
strukture. S tem pa ni rečeno, da Skupščina SR Slovenije ne bi mogla dati na 
dnevni red sej svojih zborov posamezne zakone, če bi ugotovili, da sodijo neka- 
tere rešitve v pristojnost Skupščine SR Slovenije in jih je potrebno urediti z 
zakoni. 

Vprašanje razširjene reprodukcije na omenjenih področjih postaja vedno 
bolj stvar združenega dela samega, ki se organizira v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Pri tem je vloga republike predvsem v tem, da zagotavlja splošne 
okvire za razvoj teh dejavnosti. V skladu z resolucijo o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975, ki določa, 
da je potrebno v okvirih samoupravnih interesnih skupnosti najkasneje do srede 
februarja sprejeti ustrezne rešitve za pokritje izgub v železniškem gospodar- 
stvu in elektrogospodarstvu predvsem s tem, da se sredstva, ki jih obvezno 
združujejo temeljne organizacije združenega dela, odstopijo tema dejavnostima, 
je SR Slovenija z zakonom o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne 
organizacije združenega dela (Uradni list SRS, št. 3 iz 1975. leta) dodelila že- 
lezniškemu gospodarstvu iz naslova sredstev tako imenovanega državnega ka- 
pitala 125 milijonov din za nadomestilo dela izpadlega dohodka v letu 1974. 
Z zakonom o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma 
obvezno združenih za potrebe železnice v SR Sloveniji (Uradni list št. 3 iz leta 
1975) pa je omogočila, da se sredstva, ki so se po zakonih obvezno združevala 
za potrebe železnic, lahko uporabijo tudi v druge namene, to je za pokritje 
izgub. Akcija za samoupravno odstopanje obvezno združevanih sredstev te- 
meljnih organizacij združenega dela železnice za kritje izpada transportnih do- 
hodkov v smislu resolucije sedaj poteka. 

Za nadaljnji razvoj prioritetnih nalog pa resolucija predvideva, da se bo 
v letu 1975 treba odločneje usmeriti, in sicer z ukrepi ekonomske politike, 
z odločitvami v bankah in z napori združenega dela, zlasti v okviru Gospodarske 
zbornice SR Slovenije. Pri tem bodo sprejeti investicijski programi zahtevali 
velik obseg združevanja sredstev v samoupravni interesni skupnosti na pod- 
ročju železniškega in luškega prometa. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Vprašujem delegata, ali se 
strinja s tem odgovorom! Delegat prosi, da se pošlje skupini pismeni odgovor. 
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje iz 10. 
okoliša, ki ga je postavil tovariš Jože Meršolj, bo odgovoril tovariš Marjan 
Osolnik, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za mednarodne odnose! 

Marjan Osolnik: Odgovor na postavljeno vprašanje je naslednji: 
V vrednostni strukturi slovenskega uvoza je udeleženo skoraj z devetimi 

desetinami blago, ki se uporablja v proizvodne namene, to so surovine, repro- 
dukcijski material in oprema. Blago, ki je namenjeno široki porabi, pa pred- 
stavlja le dobro desetino slovenskega uvoza. To pomeni, da se s potrošnimi do- 
brinami oskrbujemo v glavnem iz domače proizvodnje. 

Smuči so uvažale trgovske organizacije združenega dela po režimu glo- 
balne devizne kvote, ki jim je bila dodeljena za uvoz blaga osebne porabe 
v letu 1974 v skladu z odlokom o določitvi in dodelitvi GDK za uvoz blaga 
osebne porabe v letu 1974 (Uradni list 25/74 in 39/74). V okviru teh sredstev 
so organizacije združenega dela na podlagi svoje poslovne politike same odlo- 
čale o vrsti in kvaliteti blaga, ki so ga nabavile v tujini. Tako je prišlo pri 
posameznih poslovnih odločitvah tudi do nepotrebnega uvoza in v letu 1974 
tudi do uvoza okoli 6000 parov smuči (po podatkih, ki smo jih zbrali od glav- 
nih uvoznikov smuči v SRS). 

Za uvoz blaga osebne porabe je bilo dodeljenih v okviru Jugoslavije, po 
odbitku zneskov globalne devizne kvote, ki so bili izločeni za posebne namene, 
752 milijonov din. Ta znesek je bil razdeljen med republike in avtonomni po- 
krajini na podlagi deleža prometa na drobno v skupnem prometu na drobno 
v SFRJ. SR Slovenija je dobila od skupne jugoslovanske kvote 15,6 l0/o oziroma 
117 312 000 din. Sredstva, ki so bila dodeljena naši republiki, so si organizacije 
združenega dela med seboj dogovorno razdelile po vnaprej določenih kriterijih 
znotraj republiške gospodarske zbornice. Pri tem so predvidele za potrebe 
športa, lova in ribolova 5 % od republiške kvote ali 5 865 000 din. Ta sredstva 
so bila iz znanih plačilnobilančnih razlogov v mesecu avgustu vsem organiza- 
cijam združenega dela zmanjšana za 15 °/o. 

Nekaj sto parov smuči so organizacije združenega dela uvozile tudi v okviru 
sejemskih sporazumov z Avstrijo, ki so v bistvu medzbornični sporazumi in 
predstavljajo posebno obliko globalne finančne kompenzacije. 

Problema neustreznega uvoza torej ni mogoče vedno preprečiti z restriktiv- 
nim uvoznim režimom in z drugimi zunanjetrgovinskimi predpisi, temveč bo 
treba ta vprašanja reševati tudi s krepitvijo odgovornosti združenega dela pri 
posameznih poslovnih odločitvah, z večjim povezovanjem proizvodne in pro- 
metne sfere, s samoupravnim sporazumevanjem gospodarstva pri urejanju uvoza 
posameznih proizvodov v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije in s po- 
dobnim. 

Pripominjamo, da je bil pri pripravah na prvo fazo liberalizacije blagovnih 
transakcij s tujino leta 1972 predviden za smuči celo režim prostega uvoza, 
ki je bil nato na intervencijo republiških organov spremenjen na restriktivnejši 
uvozni režim. Ker se režim globalne devizne kvote sedaj ukinja, se bomo 
morali v bodoče zavzemati, da se bo uveljavil za smuči restriktivnejši uvozni 
režim. 

Nadalje bi pripomnili, da se naša država ni opredelila za popolnoma zaprto, 
avtarkično gospodarstvo, to je za izvoz tako imenovanih presežkov in uvoz 
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tistega, kar manjka. Za pospešeni gospodarski razvoj, za povečanje produktiv- 
nosti dela in za izboljšanje kvalitete blaga je treba vsekakor dopustiti tudi 
vpliv tuje konkurence na domačem tržišču, seveda v razumnih mejah. Kljub 
varčevanju, ki nam ga narekuje sedanje stanje plačilne bilance, namreč ne mo- 
remo popolnoma osiromašiti domačega trga, kar se tiče izbire blaga. Poleg tega 
nam določeno liberalizacijo uvoza narekuje tudi naše članstvo v mednarodnih 
organizacijah, zlasti v G ATT. 

Predsednik Štefan Nemec: Vprašujem delegata s tega področja, ali je 
zadovoljen z odgovorom! (Da.) Delegat prosi za pismeni odgovor, ki naj se 
pošlje skupini. 

Tovariš Osolnik ima še odgovor na delegatsko vprašanje skupine delegatov 
za gospodarsko področje 13. okoliša, ki ga je postavil Ivan Rumpf. 

Marjan Osolnik: Vprašanje skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 13. okoliša, ki ga je postavil tovariš Ivan Rumpf, se je glasilo: 

»V stališčih in sklepih o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slove- 
nije s sosednjimi državami se obravnava ureditev določenih zadev v zvezi s so- 
delovanjem naše republike z republiko Avstrijo. Navedene so rešitve za ure- 
ditev mejnih prehodov za mednarodni promet Radlje ob Dravi in Kuzma. Sku- 
pini delegatov iz občine Lenart je znano, da sta občini Maribor in Lenart že 
v preteklem letu prek Komisije za obmejna vprašanja in v jugoslovansko- 
avstrijski mešani komisiji predlagali, naj se obmejni prehod Trate prekatego- 
rizira v mednarodni mejni prehod. 

Z ureditvijo omenjenega obmejnega prehoda za mednarodni promet bi 
se močno razbremenila mejna prehoda Šentilj in Radgona. Urejuje in moder- 
nizira se tudi cesta Trate—Lenart—Ptuj. S to cestno povezavo in prekategori- 
zacijo mejnega prehoda Trate v mednarodni prehod bi se tudi v tem mejnem 
območju lahko hitreje razvijalo gospodarstvo, dani pa bi bili tudi boljši pogoji 
za razvoj turizma. Prosim Izvršni svet, da odgovori na vprašanje, kaj je bilo 
storjeno s predlogom občin Maribor—Lenart, da se mejni prehod Trate pre- 
kategorizira v mednarodni mejni prehod.« 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je znano, da se je o prekvalifi- 
kaciji mejnega cestnega prehoda Trate—Mureck za mednarodni promet raz- 
pravljalo na sestanku obmejne komisije občine Maribor dne 25. marca 1970 
in na sestanku jugoslovanskih in avstrijskih organov za obmejni promet dne 
15. junija 1973, vendar o tem ni bil sprejet noben uradni sklep. Ker nobena 
od prizadetih občin ni Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije poslala nikakrš- 
nega uradnega predloga oziroma sklepa za uvedbo postopka za prekategori- 
zacijo omenjenega mejnega prehoda, menimo, da sta predloga za prekvalifi- 
kacijo ostala na nivoju obmejne komisije oziroma sestanka lokalnih organov. 
Ob tej priliki bi želeli pojasniti, da v primerih, ko je uradni predlog za preka- 
tegorizacijo določenega mejnega prehoda dan, mora Izvršni svet ta predlog 
najprej proučiti s političnega, gospodarskega, prometnega in drugih stališč, 
da zagotovi, da predlagatelj prekategorizacije izpolni vrsto pogojev, kar je 
osnovni pogoj za izdajo odločbe o prekategorizaciji. Med te pogoje spadajo: 
ustrezne prometne poti, potrebne upravne zgradbe, carinske zgradbe, zgradbe 
za službe organov notranjih zadev, zagotovitev ustreznih strokovnih kadrov, 
zagotovitev stanovanj za te kadre in sredstev za njihove osebne dohodke, po- 
trebni objekti za potnike in drugo. Šele ko je ta faza postopka zaključena, 



12. seja 85 

lahko Izvršni svet SR Slovenije posreduje uradni predlog za prekategorizacijo 
mejnega prehoda zveznemu izvršnemu svetu, ki je edini pristojen, da o teh 
vprašanjih dokončno odloči. Sele na podlagi takšne odločbe se lahko sosednji 
državi predlaga sklenitev meddržavnega sporazuma o prekategorizaciji mej- 
nega prehoda. 

Ne bi se želeli podrobneje spuščati v vprašanje cestne povezanosti naselja 
Trate in rekonstrukcijskih del, vendar si dovoljujem opozoriti, da je sedanji 
cestni most čez Muro ozek in je tudi njegova lega v prometnem oziru precej 
neugodna. Ne glede na zgoraj navedeno opozarjamo, da se mejni cestni prehod 
Trate—Mureck po sporazumu z avstrijskimi organi že od leta 1969 v sezonskih 
konicah zaradi turizma in zdomcev ob novoletnih in drugih praznikih uporablja 
tudi kot začasen meddržavni prehod, kar pomeni, da se takrat odvija promet 
prek tega prehoda za jugoslovanske in avstrijske državljane tudi s potnimi 
listi. 

Izvršni svet po posvetovanjih z gospodarskimi in prometnimi republiškimi 
organi meni, da v sedanji situaciji opisano stanje zadovoljuje, kar pa seveda 
ne izključuje možnosti za morebitne spremembe v prihodnosti na način, ko je bil 
opisan. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje, ki ga je po- 
stavil delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša Ivan Ze- 
lenšek, bo odgovoril tovariš Marjan Oblak, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance! 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Tovariš Ivan Zelenšek, delegat Zbora združenega dela, je na 11. seji Zbora 
druženega dela postavil Izvršnemu svetu naslednje delegatsko vprašanje: 

»Kaj je z razdelitvijo dinarske protivrednosti tujih finančnih kreditov (re- 
publiška devizna kvota) za leti 1974 in 1975 in ali se je pri razporejanju teh 
sredstev upošteval predlog Republiškega sekretariata za finance z dne 18. maja 
1974, da naj se Železniškemu gospodarstvu Ljubljana dodeli 20 milijonov dolar- 
jev za njegovo modernizacijo?« 

Odgovor: Na osnovi načelnega sklepa, sprejetega sredi leta 1974, da se 
Železniškemu gospodarstvu Ljubljana dodeli iz razpoložljivih dinarskih proti- 
vrednosti tujih finančnih kreditov za leto 1974 in leto 1975 20 milijonov do- 
larjev, je doslej po konkretnih zaključkih bila Železniškemu gospodarstvu 
usmerjena dinarska protivrednost 10 milijonov 545 tisoč dolarjev. Razprava in 
usklajevanje stališč glede obsega in razdelitve dinarske protivrednosti tujih 
finančnih kreditov za leto 1975 še nista končana. Neposredno po sprejetju 
odloka zveznega izvršnega sveta o razdelitvi dinarske protivrednosti tujih fi- 
nančnih kreditov na republike in pokrajine bo Železniškemu gospodarstvu 
Ljubljana usmerjena razlika do 20 milijonov dolarjev. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ali je tovariš delegat zadovoljen 
z odgovorom? (Da.) Hvala. Zeli pismen odgovor? (Ne.) Hvala. 

Tovariš Oblak bo odgovoril še na vprašanje, ki ga je postavil delegat 
skupine delegatov za področje državnih organov 3. okoliša tovariš Pečenko! 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Jože Pečenko, član skupine delegatov za področje državnih orga- 

nov 3. okoliša, je postavil naslednje vprašanje: 
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»1. Ali se šteje prispevek za odpravo posledic potresa na Kozjanskem za 
znižanje po drugem odstavku 155. člena zakona o davkih občanov o napovedi 
za odmero davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1974? 

2. Zakaj niso uprave za dohodke skupščin občin bile o tem obveščene? 
3. Zakaj niso prilagojeni obrazci za napoved?« 
Odgovor: V 155. členu zakona o davkih občanov je določeno, da se osnova 

za davek iz skupnega dohodka zmanjša za dokumentirane plačane prosto- 
voljne denarne prispevke humanitarnim, telesno-kulturnim, znanstveno-razisko- 
valnim, vzgojnim, znanstvenim, otroško-varstvenim in šolskim organizacijam in 
gasilskim društvom. 

Iz navedene določbe izhaja, da se del osebnega dohodka, ki ga delovni ljudje 
namenjajo kot neposredni prispevek v organizirani akciji za odpravo posledic 
potresa sicer šteje skupni čisti dohodek, vendar se pri ugotavljanju davčne 
osnove upošteva odbitna postavka in občan od tega dela dohodka torej ne 
plača davka iz skupnega dohodka občanov. Ker zakon kot pogoj za oprostitev 
poleg humanitarnega namena predvideva, da so prostovoljni denarni prispevki 
vplačani v korist ustrezne organizacije, se ta oprostitev nanaša samo na tiste 
prispevke, ki so vplačani v okviru organiziranega zbiranja sredstev. 

V tem smislu je Republiški sekretariat za finance v začetku julija 1974 
pripravil posebno obvestilo za javnost, dne 5. julija 1974 pa s tem še posebej 
pismeno seznanil vse davčne uprave cbčinskih skupščin. Ob koncu naj še ome- 
nimo, da je v napovedi za odmero davka iz skupnega dohodka občanov predvi- 
dena posebna rubrika za uveljavljanje dokumentiranih plačanih prostovoljnih 
denarnih prispevkov, v okviru katere se vpisujejo tudi zneski, ki so jih za- 
vezanci namenili kot pomoč za odpravo posledic potresa. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ali se delegat z odgovorom stri- 
nja? (Da.) Hvala. 

Na delegatsko vprašanje delegata skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 1. okoliša Vilija Raznožnika bo odgovoril predstavnik Izvršnega sveta 
podsekretar Rado Lipičar! 

Rado Lipičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Vili Raznožnik, delegat Zbora združenega dela Skupščine SRS, je po- 
stavil naslednje vprašanje: 

»Kdo je odgovoren za gospodarsko škodo, ki nastaja zaradi odlokov brez 
poprejšnje temeljite analize tržišča, in kaj bodo storili pristojni organi, da se 
situacija glede preskrbe s surovinami in reprodukcijskim materialom izboljša?« 

Odgovor: Lani se je uvoz blaga v SR Sloveniji močno povečal in je po 
vrednosti porasel v primerjavi z letom 1973 za 58 "/o. Pri tem je izvoz blaga 
porasel le za 27'%. Podobna gibanja so bila tudi v zveznem merilu. Tako je 
izvoz blaga pokrival lani v SR Sloveniji le 48 %, v Jugoslaviji pa 50% vred- 
nosti uvoza blaga. 

Zaradi nujnosti, da spravimo uvoz v okvire plačilnobilančnih možnosti, sta 
tako zvezna kot tudi republiška resolucija o temeljih skupne politike gospo- 
darskega razvoja v letu 1975 predvideli, da sme skupni fizični obseg uvoza 
v letu 1975 porasti največ za 4%. Pri tem naj b'i uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala naraščal nekoliko hitreje. Da se to doseže, je zvezna resolucija predvi- 
dela lastno omejevanje gospodarstva pri uvozu blaga. Tako samoupravno ure- 
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jevanje uvoza naj bi potekalo na podlagi začrtane politike potreb in dejanskih 
možnosti v plačilni bilanci. 

Če hočemo doseči omejitev uvoza, kot je napisano v resoluciji o gospo- 
darskem razvoju v letu 1975, je treba takoj v začetku leta začeti s sklepanjem 
dogovorov o samoomejevanju gospodarstva pri uvozu. Pri tem ugotavljamo, 
da dogovarjanje v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije poteka zelo počasi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije so organizacije združenega dela opo- 
zorile, da jim je bilo oteženo izvajanje uvoza. Na podlagi intervencije Izvršnega 
sveta pri zveznih organih so bili organizacijam združenega dela odobreni avansi 
za letošnji uvoz reprodukcijskega materiala, kar jim bo omogočilo normalno 
poslovanje. 

Velika odvisnost od uvoza je eden od osnovnih razvojnih problemov slo- 
venskega gospodarstva in njegove strukture. Za njegovo reševanje so se že začele 
nekatere akcije. Tako predvideva na primer Gospodarska zbornica SR Slovenije 
v svojem akcijskem programu za leto 1975 inventarizacijo surovin in reproduk- 
cijskih materialov, ki jih potrebuje slovenska proizvodnja, in tudi vire, iz ka- 
terih se ti dobavljajo. Na tej podlagi bo pripravila konkreten predlog za more- 
bitno nadomestitev uvoza energije, surovin in reprodukcijskega materiala, 
živil in drugih proizvodov, ki jih lahko izdelujemo sami, pa tudi predloge in 
izhodišča za ustrezno dogovarjanje na ravni federacije. Prav tako pripravlja 
tudi Izvršni svet SR Slovenije analizo slovenskega uvoza s programom ukre- 
pov, ki bodo spodbujali organizacije združenega dela, da bodo prešle na večje 
izkoriščanje domačih surovinskih virov. 

Predsednik Štefan Nemec.; Hvala lepa. Se delegati tega okoliša 
strinjajo z odgovorom? (Da.) Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? 
Prosim! 

Vlado Sanca: Na podlagi pooblastila delegatov članov Odbora za 
finance Zbora združenega dela postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, v svojem in njihovem imenu, naslednje delegatsko vprašanje: 

Kakšno stališče ima Izvršni svet o zakonski ureditvi financiranja krajevne 
skupnosti: Ali bo v letošnji program dela Izvršnega sveta vključeno tudi to vpra- 
šanje? Ali Izvršni svet meni, da to vprašanje ni v njegovi pristojnosti oziroma 
da je za ureditev tega vprašanja boljša rešitev sprejem ustreznega družbenega 
dogovora ? 

Obrazložitev: Člani Odbora za finance so v svojih skupinah delegatov in v 
svojih delegacijah ugotovili, da se v TOZD postavljajo številna vprašanja, zakaj 
doslej še ni ustrezno urejeno financiranje krajevnih skupnosti v skladu z do- 
ločbami ustave. Zaradi tega je Odbor obravnaval to vprašanje in sklenil, da 
o tem obvesti Zbor združenega dela. Pri obravnavi tega vprašanja na seji dne 
18 2. 1975 je Odbor ugotovil, da je neurejeno vprašanje financiranja krajevne 
skupnosti velik problem, posebej še v nerazvitih območjih, kjer v večini pri- 
merov ni na voljo niti minimalnih sredstev, da bi se lahko uveljavila vloga kra- 
jevnih skupnosti v skladu z ustavnimi določbami, zlasti pa dosledno uresničil 
delegatski sistem. Odbor je že pri obravnavi osnutka zakona o financiranju druž- 
benopolitičnih skupnosti, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 25. 12. 1974, 
predlagal, da naj se v ta zakon vključi tudi financiranje krajevnih skupnosti, 
glede na to, da je to vprašanje le delno rešeno z drugim odstavkom 18. člena 
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omenjenega zakona in ker se nanaša le na sredstva občinskih proračunov, ki 
se tudi lahko uporabijo za financiranje krajevnih skupnosti. 

Ob obravnavi tega zakona je predstavnik Izvršnega sveta izjavil, da kra- 
jevne skupnosti po ustavi nimajo statusa družbenopolitičnih skupnosti, ker so 
posebne samoupravne asociacije zainteresiranih delovnih ljudi, občanov in 
organizacij določenega področja ter predstavljajo poseben družbenoekonomski 
odnos v našem družbenopolitičnem sistemu. Zato ureditev financiranja krajev- 
nih skupnosti ni mogoče vključiti v okvir določb 7. točke prvega odstavka 321. 
člena republiške ustave, ki govori le o financiranju družbenopolitičnih skup- 
nosti. Kolikor bo za opredeljevanje skupnih potreb, interesov in nalog na posa- 
meznih področjih skupnega življenja in dela krajevnih skupnosti potreben 
zakon, bo tak zakon urejal le v ustavi predvidena osnovna načela za ureditev 
omenjenih vprašanj, zaradi tega, ker se medsebojni odnosi v krajevni skupnosti 
opredeljujejo predvsem s statutom krajevne skupnosti. Zaradi takega stališča 
Izvršnega sveta pri obravnavi tega zakona je ostalo vprašanje zakonske ureditve 
financiranja krajevne skupnosti še nadalje odprto. 

Se posebej kritično vprašanje je financiranje investicijske dejavnosti v 
okviru krajevne skupnosti, ki je v mnogih primerih osnovni pogoj za uresni- 
čevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov in za solidarno zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na vseh področjih sodelovanja krajevnih skupnosti. 

Nerešeno je tudi vprašanje, da bi krajevne skupnosti na podlagi programa 
graditve določenih investicijskih del in overjenega samoprispevka dobile ustrez- 
ne kredite od poslovnih bank. 

Odbor je obveščen, da so zaradi reševanja vprašanja financiranja krajevne 
skupnosti sprožene akcije na raznih ravneh oziroma v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah. Tako je Republiška konferenca SZDL sprejela na svoji seji 31. 1. 1975 
sklepe o ustavnem preoblikovanju krajevnih skupnosti, s katerimi so dane 
naloge organizacijam SZDL tudi glede ureditve vprašanja financiranja krajev- 
nih skupnosti. 

V okviru Republiške konference SZDL deluje posebna delovna skupina, ki 
že pripravlja prve teze o možnih načinih in virih financiranja krajevnih skup- 
nosti. V okviru Skupnosti slovenskih občin deluje posebna komisija, posebna 
sekcija, ki bo v kratkem pripravila posebno posvetovanje, ki se bo nanašalo 
tudi na vprašanje ureditve financiranja krajevnih skupnosti. V nekaterih ob- 
činah se uporabljajo že tudi drugi viri financiranja krajevnih skupnosti razen 
proračunskih ali pa so v pripravi oziroma v javni razpravi ustrezni občinski 
družbeni dogovori glede financiranja krajevnih skupnosti. V okviru delovnega 
programa zborov Skupščine SR Slovenije do julija 1975 je predvidena tudi 
obravnava analize razvoja samouprave v krajevni skupnosti, v okviru katere 
je predvidena tudi obravnava vprašanja financiranja krajevne skupnosti. 

V zvezi s pripravo omenjene analize v Skupščini SR Slovenije je Odbor 
izrazil pripravljenost svojih članov, da se vključi v delo pri tej analizi in da 
tako pomaga Odboru za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, ki 
je po programu nosilec te naloge. Odbor je razen tega sklenil, da bo na eni 
od svojih prihodnjih sej obravnaval financiranje krajevnih skupnosti in svoje 
predloge za rešitev tega vprašanja posredoval Odboru za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin. 

Odbor je razen tega ugotovil pripravljenost delovnih ljudi v TOZD, da pri- 
spevajo del svojega dohodka za financiranje svojih krajevnih skupnosti. 
Obenem je Odbor menil, glede na tako zahtevo TOZD, da je treba to vprašanje 
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urediti tako, da v bodoče ne bo prihajalo več do dvotirnosti pri financiranju 
krajevnih skupnosti, ki je v nekaterih primerih povzročilo preveliko obreme- 
nitev TOZD za financiranje krajevnih potreb. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi postaviti vprašanje? 
Prosim! Besedo ima tovariš Andrej Vidovič, delegat z gospodarskega področja. 

Andrej Vidovič: Tovariši in tovarišice delegati! Mogoče bi bil 
ustreznejši naslov delegatska pobuda ne pa delegatsko vprašanje, nanaša pa 
se na tole problematiko: 

V javnosti se vse češče slišijo pritožbe zaradi neustrezne organizacije ambu- 
lantne službe v zdravstvu v SR Sloveniji. Gre predvsem za dolgo čakanje v 
ambulantah, za pošiljanje bolnikov od specialista do specialista, kar povzroča 
tudi dvotirnost preiskav in močno obremenjuje bolnega človeka in ne nazadnje 
tudi povečuje stroške za zdravstveno varstvo. Pripominjam, da smo v zadnjem 
času celo priče, ko morajo sanitarne inšpekcije zaradi neustreznosti prostorov 
zapirati otroške dispanzerje. Glede na takšno situacijo predlagam, naj naš zbor 
na eni od prihodnjih sej obravnava problematiko organizacije ambulantne služ- 
be v zdravstvu v naši republiki. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Že tovariš delegat Andrej 
Vidovič je povedal, da je to iniciativa, zato predlagam, da bi sprejeli tale sklep: 

Zbor združenega dela naše skupščine naj na eni izmed prihodnjih sej 
obravnava problematiko organizacije ambulantne službe v zdravstvu v SR Slo- 
veniji. 

Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo naj bi v sodelovanju 
s pristojnimi dejavniki na tem področju pripravil informacijo o organizaciji in 
delovanju ambulantne službe v zdravstvu v SR Sloveniji s predlogi za izbolj- 
šanje stanja na tem področju in za ureditev odprtih vprašanj, ki povzročajo 
negodovanje med zavarovanci. 

Ali se strinjate s tem sklepom? (Da.) Zeli kdo razpravljati o tem? (Ne.) Ce 
nihče ne želi razpravljati, dajem sklep, ki sem ga prebral, na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje 

postavlja tovariš Andrej Zadravec, delegat skupine delegatov za kmetijsko pod- 
ročje petega okoliša. 

Andrej Zadravec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Skupina delegatov me je zadolžila, da naj postavim naslednje vprašanje: 

Živinorejci so od mesne krize sem v zelo težkem položaju. Cene reprodukcij- 
skega materiala so strahovito narastle, medtem ko so cene živine izpod nivoja 
v letu 1973 doseženih cen. Da bi do neke meje ublažili posledice rentabilne pro- 
izvodnje, je Zvezni izvršni svet v decembru lanskega leta sprejel zakon o premi- 
jah, ki naj se izplačujejo za prodano živino od 23. 2. 1974 do 31. 3. 1975. Slediti 
bi morala navodila za postopek pri uveljavljanju teh premij. Teh navodil do da- 
nes še ni, kar povzroča negotovost in malodušje med kmeti. Obstaja nevarnost, 
da se zmanjša proizvodnja. Kmetje kooperanti odločno zahtevamo odgovor, za- 
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kaj se zavlačuje izplačevanje premij. Želimo tudi odgovor, kaj namerava Izvršni 
svet glede cen ali premij po 31. 3., ko preneha zakon o premijah. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. To je naslovljeno na Izvršni svet. 
Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim, besedo ima tovariš Jože 
Savelj, delegat s področja gospodarstva! 

Jože Savelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov Zbora združenega dela občine Kamnik me je pooblastila, da dam 
naslednjo pobudo: 

Skupina delegatov Zbora združenega dela občine Kamnik je na svoji 11. 
seji dne 24. 2. 1975 obravnavala tudi problematiko cen nekaterih proizvodov. 
Sprožen je bil problem ravnanja proizvajalcev, katerih proizvodi so pod kontro- 
lo cen. Problem je nastal pri proizvajalcu koksa koksarni Boris Kidrič iz Lu- 
kovca, pri kateri še teče postopek za novo ceno koksa. Kljub temu, da se Zvezni 
zavod za cene o novi ceni koksa še ni izrekel, je koksarna Lukovec porabnike 
koksa obvestila, naj imajo fakture za dobavljeni koks za preliminarne in da bo 
zaračunavala koks po novi ceni, in to od 1. 1. 1975 dalje. Ker to ni edini primer 
monopolističnega obnašanja na našem trgu, naša skupina delegatov ostro pro- 
testira pri Zboru združenega dela in želi, da se sproži v zvezi s tem postopek 
in da se vprašanje obravnava na eni izmed prihodnjih sej. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Menim, da bi težko sprožili 
nek postopek. Najprej bi bilo potrebno to postaviti kot delegatsko vprašanje, 
na katerega naj bi dal odgovor Izvršni svet. Sele po tem odgovoru bi videli, 
kakšen naj bi bil nadaljnji potek. Ali se tovariš delegat strinja s takim načinom? 
(Da.) Hvala. Kdo želi še postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Besedo ima 
tovariš Ivan Mahor, delegat s kmetijskega področja. 

Ivan Mahor: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice! Delegacija 
kmetijske skupine 6. okoliša, iz celjske regije, me je zadolžila, da postavim tole 
delegatsko vprašanje: 

V zvezi z že postavljenim delegatskim vprašanjem, postavljeno je bilo na 
drugi seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, glede neupraviče- 
nega zaračunavanja prometnega davka na gorivo, ki ga rabimo za kmetijske 
stroje, sporočamo, da nam je bil posredovan odgovor, da to zadevo rešuje zveza. 
Do sedaj zadeva ni bila urejena niti nismo dobili odgovora, prišlo pa je do po- 
novne podražitve goriva,, ki je neupravičeno' zaračunavanje prometnega dav- 
ka še povečala. Delegacija z rešitvami, ki jih ni, ni zadovoljna in sprašuje, če 
ima sploh še smisel postavljati delegatsko vprašanje. 

Drugo delegatsko vprašanje: Zakon o premijah za prirejo pitanih telet, jun- 
cev in junic in odlok o pogojih za uveljavitev premij za pitana teleta, junce in 
junice sta v veljavi. Z njima zakonodajalec rešuje neskladje v govedoreji za čas 
od 23. 2. do 31. 3. 1975. Vprašanje je, kako bodo ta neskladja rešena v govedoreji 
po 31. 3. 1975. Bojimo se, da se bo spet zamujalo kot do sedaj, kar pa bi lahko 
imelo za govederejo negativne posledice. 

O predlogu za obvezno razlago 3. odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih 
razmerjih pa menimo, da bo tako tolmačenje 67. člena odvračalo organizacije 
od večanja finančnih sredstev. Ta so poleg zakonskih obveznosti namenjena za 
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gradnjo oziroma nakup stanovanj za svoje delavce. Tako tolmačenje bo povzro- 
čilo politiko večanja osebnih dohodkov delavcev. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Tretje vprašanje se nanaša na 
točko dnevnega reda, ki bo obravnavana na prihodnji seji, kot smo se domenili 
pri obravnavi dnevnega reda. Obe ostali vprašanji pa bomo posredovali Izvrš- 
nemu svetu. Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Če ne, potem 
smo izčrpali dnevni red. Hvala lepa. Naslednja seja zbora bo predvidoma 
26. marca 1975. 

(Seja je bila končana ob 11.50.) 
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(26. marca 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
13. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije. Z dopisom z dne 12. 3. 1975 sem razširil dnevni 
red z dvema točkama, to je s statutarnim sklepom o organizaciji in upravljanju 
Izobraževalne skupnosti Slovenije in z osnutkom zakona o spremembi zakona o 
kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne 
proračunske rezerve federacije. 

Preden preidemo na določitev dnevnega reda, vas obveščam, da na današ- 
nji seji ne bomo obravnavali 19. in 20. točke dnevnega reda, to je potrditev za- 
ključnega računa dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1974 
in potrditve finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1975. Teh aktov 
še niso obravnavali vsi odbori. 

Glede na navedeno predlagam naslednji dnevni red, ki ste ga prejeli tudi 
danes na mizo: 

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

2. odobritev zapisnika 12. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v raz- 

voju; 
4. osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 

zaposlovanja v SR Sloveniji z informacijo o gibanju in problematiki na pod- 
ročju zaposlovanja in zaposlenosti v SR Sloveniji; 

5. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije in samoupravnih sporazumov o ustanovitvi in 
delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti; 

6. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije; 
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7. potrditev statutarnega sklepa o organizaciji in upravljanju Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije; 

8. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Izobra- 
ževalne skupnosti za gozdarstvo; 

9. predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje oseb- 
nih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenova- 
nim funkcionarjem. 

10. predlog zakona o rudarstvu; 
11. predlog zakona o dopolnitvi zakona o graditvi objektov; 
12. predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili; 
13. osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 

kmetijstvu; 
14. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških upravnih or- 

ganov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1975; 

15. predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih; 

16. predlog za obvezno razlago drugega odstavka 144. člena obrtnega za- 
kona; 

17. soglasje k statutu Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 
Socialistične republike Slovenije; 

18. osnutek zakona o premijah za sojo in o zagotavljanju sredstev za njeno 
izplačevanje; 

19. osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični 
republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev iz stalne proračunske rezerve; 

20. predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Kraljevino Norveško o socialnem zavarovanju; 

21. predlog za izvolitev članov Sveta republike; 
22. volitve in imenovanja; 
23. vprašanja delegatov. 
Ali ima kdo kakšne pripombe k dnevnemu redu? 
Prosim, besedo ima tovarišica Jurančičeva, delegatka iz Kranja! 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Za 20. točko dnevnega reda je predvidena razprava o osnutku zakona o spre- 
membi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini 
iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije. Obveščam delegate, da o pred- 
loženem osnutku še ni razpravljal Odbor za finance Zbora republik in pokrajin. 
Zato še ni dodatnih podatkov, potrebnih za odločitev o osnutku zakona v tem 
zboru. Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin pa sta o pred- 
loženem osnutku še ni razpravljal Odbor za finance Zbora republik in pokrajin, 
stališčih odborov razpravljala 4. aprila tega leta. Na podlagi navedenega pred- 
lagam v imenu delegacije, da zbor to točko umakne z dnevnega reda današnje 
seje in jo preloži na naslednjo sejo zbora. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ima še kdo kakšno vprašanje v zvezi z 
dnevnim redom? Če ne, dajem predlog tovarišice Jurančičeve na glasovanje. 

Kdor je za to, da se da osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se 
daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz stalne proračunske rezerve 
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z dnevnega reda, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda brez 20. točke. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo Zbora zdru- 
ženega dela povabljeni predstavniki Republiškega energetskega inšpektorata, 
Republiškega sanitarnega inšpektorata, Republiškega gospodarskega inšpekto- 
rata, Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, Gospodarske zbornice Socialistične 
republike Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja, Zadružne zveze Socialistične republike Slovenije, Zveze hranilno-kre- 
ditnih služb, Zavoda^ za raziskavo materiala in konstrukcij Socialistične repu- 
blike Slovenije, Izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije, Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije, Republiške skupnosti za zaposlovanje, Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja Socialistične republike Slovenije, Republiške 
skupnosti otroškega varstva, Geološkega zavoda in člani delegacije Zbora repu- 
blik in pokrajin iz Socialistične republike Slovenije. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo' zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Bogomira 
Hrovata, za člana pa Majdo Kern in Roka Pavšiča. Ali so imenovani tovariši na- 
vzoči? (Da.) Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Če ne, lahko preidemo 
na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 13. sejo izvoljeni: za predsednika tovariš Bogomir Horvat, za čla- 
na pa tovarišica Majda Kern in tovariš Rok Pavšič. Prosim predsednika in čla- 
na Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga_ je 
pripravila strokovna služba, ter z njim seznanijo zbor. 

Medtem bomo obravnavali 2. točko dnevnega reda, to je odobritev 
zapisnika 12. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ali ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) Ob- 
veščam vas, da je na 8. strani zapisnika v predzadnjem odstavku napaka. Ta 
odstavek se pravilno glasi: »S tem so v Zboru združenega dela izvoljeni: za 
sodnika Okrožnega sodišča v Celju Ludvik Korenjak, za sodnika Okrožnega 
sodišča v Kranju Alojz Marolt, za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Mirko 
Gosnik, za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Anton Trunkelj.« Torej je 
pomotoma izpadla izvolitev sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Mirka Gos- 
nika. Zapisnik naj se tako popravi. Drugih pripomb ni! Ali lahko glasujemo? 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik 12. seje Zbora združene- 
ga dela odobren. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja, da da poročilo! 
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Bogomir Horvat - Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik' 
Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 13. sejo dne 26. 3. 1975. leta: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 147 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 88 dele 
gatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno zdravstvenega 
področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in po- 
dobne dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz 
delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil SFRJ 
1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja iz 13. okoliša 1 delegat, iz 23. okoliša 1 delegat, 
iz kmetijske dejavnosti iz 3. okoliša 1 delegat; manjkajo torej trije delegati. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakonom in ustavo SR Slovenije; zato predlaga, da 
Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poročilu 
komisije? Če ne, prehajamo na glasovanje o poročilu. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 13. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovariša Jerneja Jana, pred- 
sednika Komiteja Izvršnega sveta za ekonomske odnose s tujino. 

Predlog resolucije je zbor obravnaval na 11. seji dne 29. 1. 1975 in ga tudi 
sprejel. Izvršni svet je glede na pripombe Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora pripravil nov predlog resolucije. To je storil zato, ker je Družbenopolitični 
zbor sprejel resolucijo kot osnutek. Zato danes vsi trije zbori predlog resolucije 
še enkrat obravnavajo. 

Danes ste prejeli na klop prečiščeno besedilo predloga resolucije, v katerem 
so vsi predlogi za spremembo in dopolnitev, ki jih je dala Komisija za med- 
narodne odnose Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu resolucije ste prejeli poročilo Komisije za mednarodne odnose, 
poročilo Odbora za družbenoekonomski razvoj in skupno poročilo Odbora za 
družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin ter poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Ali želi predlagatelj obrazložiti predlog resolucije? (Ne.) Amandmaji Komi- 
sije za mednarodne odnose, ki jih je sprejel predlagatelj, so natisnjeni v pred- 
logu resolucije z velikimi črkami in podčrtani. 

Zeli kdo razpravljati? Besedo ima delegat iz Celja za gospodarsko področje 
tovariš Zelenšek! 
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Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K besedilu resolucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije 

z državami v razvoju imamo pripombo, da naj se 4., 5. in 6. odstavek na 5. stra- 
ni dopolnijo tako, da bi bil poudarjen pomen železnice in njenega razvoja za 
večanje gospodarskega sodelovanja dežel v razvoju z evropskimi tržišči. 

Obrazložitev: Menimo, da je od kopenskih vej prometa predvsem železnica 
tista, ki prometno povezuje naše gospodarstvo z deželami v razvoju. S svojim 
razvojem omogoča enakopravnejši nastop na evropskih tržiščih tistim deželam, 
ki gravitirajo na severne jadranske luke. Razvoj luke Koper brez ustreznega 
razvoja železnice, ki povezuje luko z zaledjem, po našem mnenju ne zadostuje, 
če želimo izboljšati gospodarske odnose z razvijajočim se gospodarstvom držav 
v razvoju. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali je to amandma ali pripomba? Ce dajete 
amandma, ga morate dati v pismeni obliki! 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Janko Vovk, delegat 
iz 3. okoliša — Celje za področje državnih organov. 

Janko Vovk: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! Reso- 
lucija o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju je pomemben 
dokument, ki v uvodnem besedilu izhaja iz sprejetih stališč družbenopolitičnih 
organizacij. V nadaljnjem besedilu resolucije pa niso naštete naloge naših naj- 
večjih političnih organizacij. Zato bi kazalo resolucijo v tem smislu dopolniti, 
če zbor združenega dela oceni to za potrebno. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ali želi še kdo razpravljati? (Nih- 
če.) Ali želi predlagatelj zavzeti stališče do teh pripomb oziroma predlogov? 
Prosim! Besedo ima tovariš Jernej Jan, predsednik Komiteja Izvršnega sveta 
za ekonomske odnose s tujino. 

Jernej Jan: Tovarišice in tovariši delegati! O pripombi tovariša Zelen- 
ška, da naj bi poudarili vlogo železniškega prometa pri našem povezovanju 
z deželami v razvoju, menimo, da je to že storjeno. Drugi odstavek na 5. strani 
se glasi: »Več pozornosti morajo posvetiti sodelovanju z državami v razvoju 
tudi storitvene dejavnosti, predvsem pomorski in zračni promet, PTT, turizem in 
cestni promet.« To se pravi, da železniški promet ni izključen iz predloga re- 
solucije; res pa je, da ni eksplicitno naveden. To pa zaradi tega ne, ker železnica 
z deželami v razvoju neposredno ne sodeluje. Gre v bistvu za prekomorske 
dežele. Železniški promet vpliva na to sodelovanje posredno. 

Pripombe tovariša Vovka, da naj bi se določila vloga in funkcija političnih 
organizacij, ne moremo sprejeti. Menimo, da bi težko s skupščinsko resolucijo 
določali vlogo in funkcijo političnih organizacij, če sem pripombo prav razu- 
mel. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali se delegata strinjata s tem pojasnilom? 
Ugotavljam, da amandmajev nista dala. Ali želi kdo razpravljati o amandmajih, 
ki jih je dala Komisija za mednarodne odnose? 

Ce ne, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Komisije za mednarodne odnose. Z 

njimi se je Izvršni svet strinjal in jih je vključil v predlog. Zato predlagam, da 
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o teh amandmajih glasujemo skupaj. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 
Prehajam na glasovanje o resoluciji v celoti. Kdor je za predlog resolucije, 

naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je resolucija sprejeta soglasno. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevne- 
ga reda, to je na osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na 
področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji z informacijo o gibanjih 
in problematiki na področju zaposlovanja in zaposlenosti v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, ki ju je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Pavleta Gantarja, člana Izvršb 
nega sveta in republiškega sekretarja za delo. 

Osnutek sklepov in stališč so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
prav tako dala poročilo. 

Prejeli ste tudi informacijo Republiškega sekretariata za delo o razmerah 
na tržišču z delom v zahodnoevropskih državah, o nekaterih ocenah možnosti 
vračanja naših delavcev in o možnostih zaposlovanja teh delavcev v domovini. 

Zeli predlagatelj še kaj dodati k tem gradivom? Besedo ima tovariš Pavle 
Gantar, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za delo! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predložena informacija o gibanjih in problematiki na področju zaposlovanja 
v SR Sloveniji, osnutek sklepov in priporočil za reševanje te problematike 
v naši republiki in informacija o razmerah na tržišču dela v zahodnoevropskih 
državah, o nekaterih ocenah o možnostih vračanja naših delavcev in možnosti 
zaposlovanja teh delavcev v domovini zadevajo osnovne interese delovnih ljudi, 
da si iz dohodka iz rednega dela zagotovijo pogoje za normalno življenje in 
razvoj. To je temeljna prvina njihove socialne varnosti in obenem tudi podlaga 
družbenoekonomskega napredka. Ze leta 1953 smo z ustavnim zakonom konsti- 
tuirali pravico do dela, z ustavami leta 1963 in 1973 pa smo še posebej poudarili, 
da je dolžnost vseh, ki upravljajo družbena sredstva, ustvarjati čedalje ugod- 
nejše pogoje za uresničevanje pravice do dela. Prav tako je zajamčena pod pogoji, 
ki jih določa zakon, pravica do materialnega zagotovila za čas brezposelnosti. 
V aktih zadnjih kongresov Zveze komunistov Slovenije in Zveze komunistov 
Jugoslavije ter Zveze sindikatov Slovenije in Zveze sindikatov Jugoslavije imajo 
svoje pomembno mesto tudi sklepi s področja zaposlovanja. Vsi naši družbeni 
dejavniki posvečajo zaposlovanju posebno pozornost, zlasti kadar obravnavajo 
gospodarska gibanja ali socialno politiko. Posebej bi še poudaril, da tudi reso- 
lucija o družbenoekonomski politiki in razvoju Slovenije ter o neposrednih na- 
logah v letu 1975 posveča pozornost zaposlovanju. V resoluciji je med drugim 
ocena, da smo v preteklih štirih letih prekoračili stopnjo zaposlovanja, saj je 
plan predvideval letno stopnjo rasti zaposlenosti 2,9'%». Poprečna stopnja rasti je 
znašala na leto 4,3'%! V prednostnih nalogah na področju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti je prav tako govora o zaposlovanju. 

7 
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Predložena informacija, zlasti pa osnutek sklepov in priporočil sta poskus 
delovne konkretizacije nalog resolucije, deloma pa sta tako široko zasnovana, da 
bosta lahko uporabljena pri sestavi srednjeročnega načrta razvoja Slovenije za 
to področje. Ne bi širše obravnaval problemov zaposlovanja v naši republiki, 
omejil bi se le na dva, ki sta zelo pereča. 

Prvi je ekstenzivno zaposlovanje. Analize za pretekla leta kažejo, da smo 
usmerjeni v ekstenzivno zaposlovanje in da premalo skrbimo za bolj produktiv- 
no zaposlovanje, čeprav vemo, da le tako zaposlovanje zvišuje produktivnost, 
dohodek in realne osebne dohodke. Tudi ne moremo biti zadovoljni s strukturo 
zaposlenih, saj je zaposlenih 55 % priučenih delavcev. To ovira uresničevanje 
temeljnih postavk razvojne politike. 

Ekstenzivno zaposlovanje nekvalificiranih delavcev ne poslabšuje samo 
strukture zaposlenih, marveč vodi tudi k intenzivni obliki gospodarjenja. 

Potrebna bo vrsta naporov zlasti v naših organizacijah združenega dela za 
uvajanje take organizacije dela in tehnologije, na osnovi katere se bomo lahko 
enakopravno vključevali v mednarodno delitev dela. Po najnovejših podatkih 
Republiške skupnosti za zaposlovanje oziroma njene strokovne službe je bila za- 
poslenost v letošnjem januarju v primerjavi z istim mesecem lanskega leta višja 
za 35 207 delavcev oziroma za 5,5To pomeni, da se tudi letos nadaljuje in celo 
stopnjuje ekstenzivno zaposlovanje. V letu 1974 se je povečala zaposlenost za 
4,7 %, letošnje leto pa smo začeli celo z višjim relativnim porastom. Torej je 
malo verjetno, da bo stopnja porasta v prvem trimesečju bistveno manjša kot 
januarja. 

To nam potrjuje tudi podatek, da je število zaposlenih v januarju v pri- 
merjavi z decembrom padlo samo za 244 oseb, kar je manj kot v lanskem 
januarju, ko je padec znašal 350 oseb. Tako majhen padec v januarju je prvi 
znak, da bo dvig zaposlenosti v prvih mesecih letošnjega leta precejšen. Resolu- 
cija o ekonomski politiki za leto 1975 je predvidela stopnjo rasti 3 %. 

K tem trditvam o razmeroma velikem porastu zaposlenosti prispeva tudi 
dejstvo, da so delovne organizacije v prvih dveh mesecih prijavile za 12,5 Vo 
več prostih delovnih mest in za 10,5 % več kritih potreb po delavcih kakor lani 
v istem obdobju. 

Se kratek podatek o nezaposlenih. Konec februarja smo imeli 10 048 brez- 
poselnih, lani v istem mesecu pa 10 973. Poprečna brezposelnost v prvih dveh 
mesecih je za 10,9 % manjša od lanske v istem obdobju. 

Relativno zmanjševanje brezposelnosti res ni veliko, je pa razumljivo, ker 
absolutno število ni veliko. Med nezaposlenimi delavci prevladujejo delavci, ki 
se težje zaposlijo zaradi neustrezne poklicne usposobljenosti in zaradi drugih 
vzrokov. Zato so možnosti za zniževanje števila brezposelnih vedno manjše. 

Na podlagi nepopolnih podatkov o gibanju zaposlenosti in brezposelnosti 
v prvih dveh mesecih letošnjega leta lahko damo prognozo, da se nadaljujejo 
značilne tendence iz preteklega leta in s tem tudi vse značilnosti problematike 
na tem področju družbenoekonomskega razvoja. 

Ko določamo politiko zaposlovanja v prihodnjem obdobju, upoštevajoč pri 
tem negativna gibanja v preteklem obdobju, si prizadevamo, da bi vsi dejavniki, 
odgovorni za to politiko —• Izvršni svet in njegovi upravni organi, skupnosti za- 
poslovanja, občine, organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in družbenopolitične organizacije, zlasti sindikati, storili vse potrebno 
za večanje produktivnega zaposlovanja. V tej smeri se predlagajo sklepi, s ka- 
terimi naj se zadolžijo predvsem določeni republiški upravni organi, da sprem- 
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ijajo gibanja na tem področju in predlagajo ukrepe, če se bo zanje pokazala 
potreba. 

Družbenopolitičnim skupnostim, zlasti občinam, in organizacijam združe- 
nega dela se priporoča, da vključijo zaposlovanje v načrte družbenoekonomskega 
razvoja, kot njihov sestavni del. Pri tem naj upoštevajo politiko urbanizacije 
v smislu policentričnega razvoja Slovenije in smernice dolgoročnega razvoja 
kmetijstva. Z novimi samoupravnimi sporazumi s področja razporejanja dohodka _ 
in osebnih dohodkov bo potrebno podpreti tako politiko nagrajevanja delavcev 
po rezultatih dela, ki bo spodbujala delavce k čimvečji storilnosti in hkrati 
spodbujala racionalno zaposlovanje, torej tako zaposlovanje, ki bo odraz dejan- 
skih potreb organizacij združenega dela. To naj zagotovijo tudi ustrezne sistemi- 
zacije delovnih mest. Odločitve o investicijskih programih naj spremljajo pri- 
zadevanja za izboljšanje strokovne usposobljenosti delavcev. 

Odgovorne naloge na tem področju naj bi sprejeli tudi: Zveza sindikatov 
Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje in Gospodarska zbornica Slovenije. 
Posebej bi še poudaril, da je treba stimulirati organizacije združenega dela, da 
investicijske objekte locirajo na tistih območjih, kjer so še rezerve delavcev. 
Teh premikov v naši republiki še vedno ni dovolj. Ta usmeritev pa ne sme biti 
omejena samo na območje naše republike. Skupna vlaganja so potrebna tudi v 
drugih republikah, da bo omogočena zaposlitev nezaposlenih in seveda tudi hi- 
trejše razvijanje manj razvitih. 

S tako politiko bi hkrati krepili našo obrambno sposobnost, zlasti če upo- 
števamo, da so ob naši državni meji še vedno kraji, v katerih žive nezaposleni 
delavci. To usmerjenost bi morale podpirati tudi banke ter opozarjati organiza- 
cije združenega dela na nesmotrnost tistih investicij, ki zahtevajo znatno število 
delavcev, ki jih pa na tistih področjih ni. Posebej se nalaga odgovornim dejav- 
nikom sklenitve ustreznega republiškega in medrepubliškega dogovora o zapo- 
slovanju, s katerima bi se določili minimalni standardi delovnih in življenjskih 
pogojev delavcev, ki se zaposlijo zunaj kraja svojega stalnega bivališča. 

Končno bi omenil tudi situacijo, ki je predmet danes predložene informacije 
o razmerah na tržišču dela v zahodnoevropskih državah. Sprememba politike 
emigracijskih držav do tujih delavcev, med njimi tudi do jugoslovanskih, je 
zelo pomembna za oblikovanje in izvajanje naše politike zaposlovanja tistih 
delavcev, ki se vračajo z dela v tujini. 

Problematiko zaposlovanja naših delavcev v tujini sta že leta 1973 obravna- 
vala Predsedstvo Zveze komunistov Jugoslavije in Predsedstvo SFRJ ter spre- 
jela določena stališča in sklepe o politiki na tem področju. Na osnovi teh sklepov 
je tudi naša skupščina sprejela posebne sklepe in priporočila glede zaposlovanja 
naših delavcev v tujini in o morebitnem njihovem vračanju. 

Po ocenah Republiške skupnosti za zaposlovanje zaposlitev 5000 do> 6000 
delavcev zdomcev ne bi bila problem. Problem bi bil le v Pomurju, zato bo 
potrebno predvsem zagotoviti možnost za večjo mobilnost delavcev v okviru 
Slovenije, z novim družbenim planom srednjeročnega razvoja pa moramo zago- 
toviti tako gospodarsko' rast, ki bo omogočila tudi zaposlitev zdomcev. 

V reševanje problemov zaposlovanja se morajo vključiti vsi družbeni dejav- 
niki, zlasti organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti 
za zaposlovanje. Vedeti moramo, da sam ekonomski mehanizem ne more rešiti 
številnih vprašanj in problemov zaposlovanja. Potrebna je še ustrezna družbe1- 
no organizirana akcija. 

7» 
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Pri usklajevanju gospodarskega sistema z novo ustavo SFRJ je treba imeti 
pred seboj, da je združeno delo odgovorno za razširjeno reprodukcijo in stabil- 
nejšo rast zaposlenosti. S tem pa je povezana tudi njegova odgovornost za pri- 
dobivanje in delitev dohodka, investicijsko politiko, akumulacijo in njeno de- 
litev. Za odnose med proizvodnjo in raznimi oblikami potrošnje, za delitev po 
delu, kreditno-monetarno politiko davkov in prispevkov, za urejanje medseboj- 
nih odnosov delavcev v združenem delu itd. 

Organi, ki bodo sodelovali pri pripravah družbenega plana razvoja naše 
republike, morajo imeti pred seboj vprašanja in probleme, predloge in suge- 
stije, ki so predmet tega gradiva in ki so predmet predloženih sklepov in pri- 
poročil. Ob vseh komponentah razvojne politike morajo posvečati skrb material- 
nim in drugim pogojem, ki omogočajo optimalen in stabilen razvoj zaposlenosti 
v družbenem sektorju in spodbujajo rast zaposlenosti v privatnem sektorju. 
Spodbujati morajo družbene akcije za optimalno izrabo obstoječih kapacitet 
in določitev prioritetnih ciljev in nalog na tem področju. 

Posebej bi poudaril odgovorno nalogo regionalnih in Republiške skupnosti 
za zaposlovanje in njihovih strokovnih služb, ki so se konstituirale v skladu 
z novo ustavo in ki se bodo morale spoprijeti z vso odgovornostjo s to občutlji- 
vo problematiko. 

V tej smeri je zasnovan predloženi osnutek sklepov in priporočil za reše- 
vanje problematike na tem področju. 

Z njihovim uresničevanjem, zlasti pa z napori delovnih ljudi samih, bomo 
z ustrezno zaposlitvijo delovnih ljudi večali produktivnost in s tem tudi temelje 
njihove socialne varnosti. Delovni ljudje bodo zagotavljali svojo socialno var- 
nost pri svojih kompleksih združenega dela. 

Opozoril bi še, da je predložen šele osnutek teh sklepov in priporočil. Na 
podlagi razprave v Skupščini in tudi v drugih organih bomo pripravili predlog, 
ki naj bi ga potem Skupščina obravnavala in sprejela. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Žele predstavniki odborov in Komisije 
dopolniti pismena poročila? Besedo ima tovariš Berce, predstavnik Odbora za 
družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela! 

Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Osnu- 
tek sklepov in priporočil, ki ga imamo pred seboj, sta obravnavala tudi odbora 
in do njega zavzela skupna stališča. Ko sprejemamo takšne sklepe, je ves čas 
pred nami misel, da skrb za njihovo izvajanje zanemarjamo. Zaradi tega sta 
bila odbora mnenja, naj bi sklepi in priporočila imeli bolj akcijske lastnosti. 
Zavedati se moramo, da storilnost v zadnjih letih zaradi ekstenzivnega zaposlo- 
vanja neprestano pada. Tako zaposlovanje prinaša rezultate le za določen čas, 
v daljšem obdobju pa se razvrednotijo. To povzroča organizacijam občasne 
ekonomske težave, ki jih poskušajo znova rešiti z ekstenzivno obliko zaposlo- 
vanja. Zlasti rešitev problema storilnosti bo spodbudila razvoj tudi na tem 
področju. Pri tem ne smemo pozabiti, da je vsako novo delovno mesto vključno 
z družbenim standardom izredno drago, če ne zagotavlja vsaj poprečne storil- 
nosti. Prav zaradi tega je Odbor v svoji diskusiji menil, da je treba sklepe in 
priporočila Izvršnega sveta v celoti podpreti z dopolnili, ki smo jih vam posre- 
dovali; razprava v zboru pa bo opozorila še na nove elemente, ki jih nismo 
upoštevali. Hvala lepa. 
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Predsednik Štetan Nemec : Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš Šlajmer, delegat s socialno-zdravstvenega področja, Celje. 

Dr. Miran Šlajmer: Tovarišiee in tovariši, tovariš predsednik! Po- 
polnoma se strinjam z razpravo republiškega sekretarja za delo in tudi s pri- 
pombami Odbora za družbenoekonomske odnose. Sem enakega mnenja, da bi 
morali sklepe oblikovati kot akcijski program. Podlaga sklepov je zakon o 
zaposlovanju, ki je bil sprejet lansko leto. To je treba poudariti, da bodo vsi 
vedeli, da gre v sklepih za zakonske obveznosti in da torej predstavljajo napo- 
tilo za izvajanje že sprejetih obveznosti. S tem bi se izognili naši navadi, da ne 
izvajamo že sklenjenih sporazumov. Ob tem ko podpiram pripombe Odbora in 
njegovega poročevalca, še predlagam, da izpostavimo v sklepih zakon, ki ta 
vprašanja že ureja. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Jože Sever, Škofja Loka, 12. okoliš. 

Jože Sever: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši delegati! V 
imenu naše delegacije dajem naslednji predlog za dopolnitev sklepov in priporo- 
čil. Prosim da odprete 3. stran, da boste laže razumeli naš predlog. 

Delegacija predlaga, da se v 2. poglavju spremeni naslov 1. točke tako, da 
se glasi: »republika, občine in temeljne ter druge organizacije združenega dela 
naj«. K tej prvi točki naj se doda še četrta alinea, ki se glasi: »V primerih, ko 
ima investicija pomen za vso panogo gospodarstva, ko ni mogoče investicijskega 
objekta zgraditi tam, kjer so že primerni infrastrukturni objekti, in ko bi iz- 
gradnja teh objektov ogrozila načelo ekonomičnosti investicije, naj se v reše- 
vanje problemov, navedenih v prejšnji alinei, vključijo s svojimi sredstvi repu- 
bliške in občinske samoupravne interesne skupnosti.« 

K temu predlogu dajem naslednjo utemeljitev: 
V naši občini se izvajajo priprave za veliko investicijo, za rudnik urana na 

Zirovskem vrhu. Investitor Geološki zavod Ljubljana ugotavlja v svojem poro- 
čilu o pripravah izgradnje tega rudnika z dne 7. 3. 1975 med drugim naslednje: 

»Razlogi, ki so nas navedli na te odločitve, temeljijo na ekonomiki poslova- 
nja bodočega rudnika. Pri tem moramo poudariti, da bi vključevanje dodatnih 
infrastrukturnih gradenj (cesta Škofja Loka — Gorenja vas, šole, vrtci, kulturni 
domovi itd.) porušilo načelo ekonomičnosti poslovanja, kajti komericalna vred- 
nost končnega produkta ni takšna, da bi to lahko uspešno pokrivala. Investitorja 
Geološki zavod Ljubljana in Savske elektrarne Ljubljana, ki naj kredite varu- 
jeta z izdajo lastnih receptnih nalogov, tolikšne obremenitve ne moreta prevzeti.« 

Iz navedenega sledi, da ob upoštevanju predloženih sklepov in priporočil 
predloga investicije ne bi mogli realizirati, kar bi ogrozilo delovanje nuklearne 
elektrarne v Krškem. Mišljenja smo, da to ni osamljen primer; zato priporo- 
čamo delegatom, da naš predlog podprejo. K predlaganim priporočilom dajemo 
polno podporo, ker so usklađena s srednjeročnim ekonomskim razvojem naše 
občine. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Cilka 
Benedičič iz okoliša 9 — Jesenice; gospodarsko področje! 

Cilka Benedičič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši delegati! 
Skupina delegatov volilnega območja št. 9 — Jesenice, je obravnavala osnutek 
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sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR 
Sloveniji in ugotovila pomembnost tega dokumenta glede na problematiko, ki 
jo rešuje. Ker je večina predlaganih sklepov in priporočil že vsebovana v druž- 
benem dogovoru o nalogah' pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji, v zakonskih predpisih ter resolucij o družbenoekonomski politiki 
in razvoju Socialistične republike Slovenije, je prav, da se predlagani sklepi in 
priporočila sprejmejo, kajti prispevali bodo, da se bodo že sprejete usmeritve 
in naloge uspešno izvajale. 

- Skupina delegatov pa je pri obravnavi opozorila tudi na nevarnost, da lahko 
ta dokument zmanjša pomembnost navedenih dokumentov. Pri tem je upošte- 
vala dejstvo, da so v družbenem dogovoru o oblikovanju in nalogah pri izvajanju 
kadrovske politike konkretno zadolžene določene institucije: Zavod za družbeno 
planiranje, Gospodarska zbornica in sekretariat za delo. 2e v juniju 1974 pod- 
pisani družbeni dogovor na ravni republike in kasneje podpisani družbeni dogo- 
vori pa v praksi še nista povsem zaživela. Na podlagi navedenega skupina dele- 
gatov predlaga, da se v predlogu sklepov in priporočil navede tudi zadolžitev o 
izdelavi analize, kako se že sprejeti družbeni dogovori, resolucija in zakoni ures- 
ničujejo v praksi. 

Skupina delegatov Zbora združenega dela za območje občine Jesenice nada- 
lje ugotavlja, da bi bilo nujno pri sprejemanju navedenih sklepov in priporočil 
poudariti njihovo pomembnost. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima tovariš Karel Franko, 
kmetijska dejavnost, 5. okoliš — Murska Sobota! 

Karel Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija je na svoji seji 21. 3. 1975 podrobno obravnavala osnutek sklepov in 
priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji. 
Ugotovila je, da besedilo prvega odstavka priporočil za pomursko regijo ni spre- 
jemljivo. Delegacija meni, da je potrebno na področju Pomurja razvijati ta- 
ke projekte in investicije, da se bo lahko zaposlilo veliko delovne sile. 

Utemeljitev je naslednja: Pri Komunalnem zavodu za zaposlovanje v Murski 
Soboti je registrirano precejšnje število brezposelnih. Poleg tega je trenutno 
v inozemstvu 11 000 Pbmurcev, večinoma nekvalificiranih delavcev. Ti so se 
začeli vračati in iščejo delo doma. S posebno anketo je bilo ugotovljeno, da se 
približno 3000 kmetov želi zaposliti v drugih dejavnostih in s tem dopolniti pi- 
čel dohodek, ki ga ustvarijo kot zasebni kmetje. 

Ob že navedenem, kakor tudi ob dejstvu, da je v Pomurju precej obmej- 
nih krajev, ki zaradi pomanjkanja delovnih mest ostajajo brez ljudi, je potreb- 
no naše predloge upoštevati tudi pri nadaljnjih razpravah o problematiki za- 
poslovanja, predvesm pa pri zasnovah srednjeročnega razvoja Slovenije. Pred- 
lagam izčrpni prikaz problematike zaposlovanja v Pomurju. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Zelenšek, delegat 
gospodarskega področja, Celje! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz 
priloženega materiala in gibanj na področju zaposlovanja v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji je razvidno, da se ne uresničujejo naloge na področju zaposlova- 
nja, sprejete v srednjeročnem programu razvoja Socialistične republike Slove- 
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nije in v tekočih letnih resolucijah. Menimo, da je zato potrebno problematiko 
zaposlovanja zelo resno, temeljito in celovito obravnavati. Vendar pa predložena 
gradiva za to ne dajejo zadovoljive osnove, saj ne prikazujejo dovolj sistematič- 
no, da rast zaposlovanja že presega naravni prirast delavcev in da stopnja za- 
poslovanja resno ogroža povečanje produktivnosti dela v Sloveniji. 

Premalo analitično so prikazani tudi glavni razlogi za takšno stanje, ki 
je posebej kritično v nekaterih občinah oziroma na nekaterih območjih. Poveča- 
no zaposlovanje ustvarja tudi resne socialne probleme. 

V predloženem aktu, sklepih in priporočilih se ponavljajo že večkrat sprejeta 
stališča, in to tako splošno, da je majhna verjetnost, da bodo lahko bistveno 
prispevala k reševanju perečih problemov. To pa bi morali doseči z razpravo 
v Skupščini. Čeprav menim, da predloženi akt opredeljuje nekatere naloge in 
akcije za reševanje problemov na področju zaposlovanja, pa v sklepih in pri- 
poročilih niso razmejene kratkoročne in dolgoročne naloge. Te naloge se med 
seboj prepletajo; nalog, ki bi lahko v krajšem času prispevale k uskladitvi gi- 
banj na poclročju zaposlovanja s sprejeto politiko, pa je v sklepih in priporočilih 
zelo malo. 

V predlagane sklepe in priporočila tudi ni dovolj vključena problema- 
tika naših delavcev v tujini in možnost njihovega vračanja v domovino. Pro- 
blematika zaposlovanja je namreč zelo specifična in različna po občinah in re- 
gijah. Zato menim, da regionalna komponenta te problematike ni dovolj upo- 
števana. Splošna priporočila, ki se dajejo občinam in temeljnim organizacijam 
združenega dela, veljajo namreč tako za občine in območja, kjer je že dosežena 
polna zaposlenost, kakor tudi za tiste, kjer je še dovolj delavcev. Zato bi bilo 
nujno potrebno s temi razmerami uskladiti vsebino priporočil in jih konkreti- 
zirati. 

Sklepi in priporočila naj bi bila oblikovana tako, da bi bila jasneje opre- 
deljena odgovornost Sekretariata za delo za njihova izvajanja. V njih naj bi 
bile opredeljene naloge oziroma zadolžitve, ki jih lahko opravi predlagatelj 
sam, in tiste naloge, za katere mora po lastni iniciativi in s svojo odgovornostjo 
sodelovati z drugimi sekretariati in zainteresiranimi dejavniki. Spremljanje 
predlaganih sklepov pa bi bilo veliko lažje, če bi bile konkretne zadolžitve jasno 
opredeljene tudi z roki. 

Konkretne pripombe: Glede na nekatera odprta idejno politična in praktična 
vprašanja menim, da bi bilo nujno potrebno zadolžiti Sekretariat za delo, da 
pripravi oceno izvajanja obrtnega zakona. V njej naj posebej posveti pozornost 
pogodbenim organizacijam združenega dela ter položaju delavcev pri zasebnih 
delodajalcih. 

Oceni naj tudi izvajanje družbenega dogovora o kadrovski politiki, posebej 
v tistem delu, v katerem se prepoveduje zaposlovanje delavcev iz drugih orga- 
nizacij na podlagi obljubljanja boljših pogojev dela, višjih osebnih dohodkov 
in drugih ugodnosti. 

Prouči in predlaga naj konkretne ukrepe za zaposlovanje delavcev, ki so se 
vrnili iz tujine, in kako naj bi se zbirali njihovi prihranki za potrebe odpiranja 
novih delovnih mest. Menim, da le s priporočilom, navedenim v 2. točki na 
3. strani, cilja ne bomo dosegli. Takšna priporočila lahko občine razumejo tudi 
tako, da naj se dajejo za spodbujanje vračanja delavcev iz tujine posebne ugod- 
nosti tudi mimo zakona. 

Po mojem mnenju priporočilo v 6. točki opredeljuje naloge samoupravnih 
skupnosti za zaposlovanje celo ožje kot samoupravni sporazumi o njihovih usta- 
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novitvah. Zato v tem delu priporočila ne morejo mnogo prispevati k reševanju 
zastavljenih nalog. Dvomim, da lahko pričakujemo rezultate na podlagi prve 
alinee 10. točke priporočila, v kateri se Gospodarski zbornici SR Slovenije pri- 
poroča, da doseže sporazum med posameznimi gospodarskimi panogami o prio- 
ritetah zaposlovanja. 

Ni primerno v priporočilih opredeliti dogovarjanje o zaposlovanju kot 
posebno pomembno vsebino samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov 
o razvojni politiki in vse nosilce planiranja obvezati, da ta vidik konkretno 
usklajujejo v svojih samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih, ki so 
osnova letnih in srednjeročnih načrtov razvoja. 

Menim, da bi bilo potrebno organizacije združenega dela in banke obvezati, 
da pri odločanju o utemeljenosti investicij upoštevajo ne samo vrednost delov- 
nega mesta v temeljni organizaciji združenega dela, temveč tudi vsa potrebna 
sredstva, da se bodo lahko na novo zaposlenim delavcem zagotovila stanovanja, 
prehrana, otroško varstvo, šolanje otrok in primerno kulturno življenje, rekre- 
acija in drugo. Če bi tudi sredstva za te potrebe upoštevali pri odpiranju novih 
delovnih mest, menim, da bi se kmalu pokazalo, da so ekonomsko veliko bolj 
utemeljene investicije na območjih, kjer so še nezaposleni delavci. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Prosim! 
Besedo ima Janko Vovk. 

Janko Vovk: V zvezi s sklepi in priporočili za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji meni delegacija, da 
bi bilo prav, da se v peti točki priporočil del besedila: »minimalni standardi 
za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev« nadomesti z 
ustreznejšim besedilom, ki ga zasledimo v sklepih 8. kongresa Zveze sindikatov 
Slovenije. Ti sklepi govore o temeljnih merilih za življenjske in kulturne raz- 
mere delavcev pri njihovem zaposlovanju. 

Utemeljitev: Mislimo, da niso še določeni minimalni standardi za življenj- 
ske, predvsem pa ne za kulturne pogoje zaposlenih delavcev. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima tovariš Gojmir Vi- 
zovišek, 13. okoliš, gospodarsko področje. 

Gojmir Vizovišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko je delegacija 13. okoliša obravnavala ta predlog, se je dotaknila pred- 
vsem stopnje rasti zaposlovanja, in to v zvezi s konkretnim predlogom, ki se 
glasi: »Po resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter 
sklepih in priporočilih za reševanje problematike na področju zaposlovanja v 
SR Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije, je služba za zaposlovanje 
zadolžena tudi za to, da sodeluje z občinami, temeljnimi in drugimi organiza- 
cijami združenega dela pri oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja. Pou- 
darek je predvsem na politiki zaposlovanja v smislu preventivnega delovanja 
in takšna usmeritev je tudi v prihodnje nujna.« 

Delegati Zbora združenega dela iz 13. okoliša so na svoji seji 21. 3. 1975 
razpravljali o teh sklepih in priporočilih ter dali nekatere pomembne predloge: 

Stopnja rasti zaposlenosti naj bi se po resoluciji povečala za 3 odstotke. Pri 
tem so delegati izrazili bojazen, da je v republiških dokumentih določena le 
poprečna stopnja za SR Slovenijo, ne pa tudi selektivne stopnje. Te naj bi 
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veljale za območja posameznih občin glede na stopnjo razvitosti, strukturo 
gospodarstva ter razpoložljivi delovni potencial. Zato je nevarnost, da bo prišlo 
do večje stopnje rasti zaposlenosti od predvidene, kar se je dogajalo v preteklih 
obdobjih. Razpravljalci so menili, da bi bilo to mogoče preprečiti, če bi repu- 
bliški organi dopolnili ta dokument. Delegati predlagajo možnost diferenciarnih 
stopenj porasta zaposlenosti, tako da bi nekatere občine lahko prekoračile 3 °/o; 
to bi veljalo za nerazvita območja. V drugi skupini bi bile občine s povprečno 
stopnjo 3najbolj razvite občine pa bi morale imeti stopnjo pod 3 '"/o, Menimo, 
da je v sedanjih razmerah takšna usmeritev nujna. 

Pod takšnimi pogoji bi služba za zaposlovanje lahko bolj konkretno izva- 
jala politiko zaposlovanja oziroma spremljala izvajanje politike zaposlovanja 
oziroma začrtanih ciljev ter tako preprečevala ekstenzivno zaposlovanje. To je 
tudi pogoj, da bo lahko služba za zaposlovanje izvajala sklepe in priporočila. 
Za posamezne občine bi morali določiti tudi panoge, ki bi imele zaradi priori- 
tetne vloge v razvojnih in družbenih programih prednost pri zaposlovanju 
novih delavcev. Regionalne službe za zaposlovanje bi na ta način lahko resnično 
vplivale na gibanje novih zaposlitev ter opozarjale pristojne občinske skup- 
ščine, ali je zaposlovanje v skladu z začrtanimi cilji. Službe bi bile tako postale 
aktiven dejavnik pri uresničevanju predlaganih sklepov. Hvala lepa. 

\ 
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi besedo? Prosim! Besedo ima 

tovariš Mirko Bajželj, 8. okoliš — Kranj! 

Mirko Bajželj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi o tem osnutku je bilo ugotovljeno, da so znatna neskladja med stro- 
kovno usposobljenostjo delavcev, kakršna izhaja iz potreb družbenega dela, in 
letnim prihodom kadrov. Zato je skupina delegatov občine Kranj zavzela sta- 
lišče, da predlagani sklepi in priporočila sicer vključujejo- v reševanje nave- 
dene problematike vse zainteresirane dejavnike, vendar so priporočila v 8. točki 
preozko zastavljena. Čeprav je izobraževanje ob delu izredno pomembna oblika 
za hitrejše spreminjanje izobrazbene strukture delavcev, bi morali vključiti 
v ta prizadevanja tudi vse oblike rednega šolanja na stopnji usmerjenega iz- 
obraževanja. V tej zvezi je nujno potrebno preoblikovati sedanji šolski sistem, 
zlasti na področju usmerjenega izobraževanja. Zato predlagamo, da se 8. točka 
priporočil dopolni z novim odstavkom ali pa naj se novi odstavek vključi kot 
nova točka; novi odstavek naj se glasi: »Zavod za šolstvo SR Slovenije naj v 
sodelovanju z ostalimi dejavniki na področju vzgoje in izobraževanja poskrbi, 
da bi se čimprej začelo- pospešeno spreminjanje sistema srednjega šolstva v 
skladu s smernicami iz dokumenta družbenopolitičnih organizacij, predvsem 
Zveze komunistov Slovenije in Skupščine SR Slovenije, ki opredeljujejo nadalj- 
nji razvoj vzgoje in izobraževanja.« Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Ne 
želi nihče več? Prosim! Tovariš Gantar, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za delo. 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zahvaljujem se za zelo koristne pripombe, sugestije in predloge. Poskušali jih 
bomo upoštevati v predlogu, da bo nesporno v skladu z vsem, kar je bilo izra- 
ženo na današnji seji. Opozorim naj samo še, da obravnavamo zelo občutljivo 
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problematiko, ki ima ekonomske, politične in socialne dimenzije. Pri njenem re- 
ševanju je treba upoštevati dejanske razmere in objektivne zakonitosti. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Lahko končam razpravo? Končujem razpravo in predlagam zboru naslednji 
sklep: 

1. Osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 
zaposlovanja v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog sklepov in priporočil pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Pri pripravi sklepov in priporočil naj upošteva predloge, dane v poro- 
čilih skupščinskih teles in ostalih gradivih, ter predloge, dane v današnji raz- 
pravi, zlasti predloge za ponovno proučitev ustreznosti posameznih rešitev. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na samoupravni 
sporazum o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije in samo- 
upravni sporazum o ustanovitvi in delovanju 16 področnih raziskovalnih skup- 
nosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Raziskovalna 
skupnost Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določila tovariša Igorja Levstika, člana Inici- 
ativnega odbora za ustanovitev Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazu'm so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični sistem, ki je prav 
tako dal poročilo, ter Zakonodaj no-pravna komisija, ki je dala poročilo. Poročila 
ste prejeli. Prejeli ste tudi amandma skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 27. okoliša. Opozorim naj, da k temu dokumentu ne dajemo amandmajev, 
ker sprejemamo le odlok oziroma sklep o potrditvi oziroma zavrnitvi potrditve. 

AH želi predstavnik predlagatelja ali predstavniki odborov še kaj dodati 
k pismenemu poročilu? (Ne žele.) Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima tovarišica Ivica Kavčič iz 7. okoliša, gospodarsko področje! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
sestanku skupine delegatov s področja gospodarstva občin Idrija in Tolmin 
smo samoupravni sporazum o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti 
Slovenije temeljito obravnavali. Naše pripombe in spreminjevalni predlogi so 
v celoti v skladu s pripombami odborov zborov Skupščine SR Slovenije in Zako- 
nodajno-pravne komisije. Mnenja smo le, da je treba v zvezi z 2. točko predloga 
Odbora za družbenopolitični sistem, v kateri se zadolžuje Raziskovalno skup- 
nost, določiti rok, v katerem naj spremeni samoupravni sporazum. 

Predlagamo naslednjo konkretno spremembo 35. člena: Med vprašanja, 
o katerih sklepa posamezni zbor ločeno, naj se vneseta predvsem druga in 
tretja točka iz 33. člena sporazuma. Ti dve točki se glasita: »Skupščina Raz- 
iskovalne skupnosti sprejema okvirno razdelitev sredstev za financiranje in so- 
financiranje raziskovalnih nalog po področnih raziskovalnih skupnostih-« in 
»sprejema merila za vrednotenje raziskovalnega dela in financiranje razisko- 
valne dejavnosti«. Utemeljitev tega predloga naslanjamo na tole ustavno dolo- 
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čilo: »Medsebojna razmerja v samoupravnih interesnih skupnostih se urejajo 
tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva, 
zagotavlja pravica odločati o teh sredstvih.« 

Za uresničitev pravice odločanja je potrebno zagotoviti samostojnost odlo- 
čanja delegatov, posebej v zboru uporabnikov in posebej v zboru raziskovalcev. 
Ta ni potrebna le za sprejemanje finančnega načrta in zaključnega računa, 
ampak predvsem tam in takrat, ko je treba odločati o posameznih določenih 
zadevah, ki so v 33. členu lepo naštete. Le z možnostjo ločenega sklepanja bo 
prišla popolnoma do veljave pravica in odgovornost uporabnikov in raziskoval- 
cev in s to odgovornostjo tudi želeni uspehi na tem za našo družbo tako po- 
membnem področju. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi še besedo? Prosim! Besedo ima 
tovariš Ivo Vilfan. 

Ivo Vilfan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dele- 
gacija 8. okoliša je obravnavala samoupravni sporazum o ustanovitvi in delo- 
vanju Raziskovalne skupnosti Slovenije in samoupravni sporazum o ustanovitvi 
in delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti. Seznanjeni smo bili tudi 
s pripombami Izvršnega odbora združenja TOZD pri Gospodarski zbornici SR 
Slovenije, s stališči Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet ter Železniškega gospodarstva Ljubljana. Tudi naša delegacija je zavzela 
stališče omenjenih, ki se glasi: Pri 16. samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 
in delovanju področne raziskovalne skupnosti za demografijo, ekonomske vede, 
geografijo, regionalno planiranje, urbanizem ter promet, obrt, trgovino, gostin- 
stvo, turizem in denarništvo odbora predlagata predlagatelju, da prouči mož- 
nost za izločitev prometa iz te področne raziskovalne skupnosti in ustanovitev 
področne raziskovalne skupnosti za promet. 

Sedanja 16. področna raziskovalna skupnost je namreč tako heterogeno 
sestavljena, da onemogoča učinkovito menjavo dela med uporabniki in izva- 
jalci na teh področjih. Poleg tega taka sestava ne upošteva prioritetnega po- 
mena in funkcije prometa za naš nadaljnji družbenoekonomski razvoj. Ustano- 
vitev raziskovalne skupnosti za promet bi omogočila oblikovanje enotne pro- 
metne politike, usklajevanje območnih razvojnih programov in racionalno upo- 
rabo naložb in raziskovalnih zmogljivosti na tem področju. 

Pripominjamo tudi, da so ta stališča bila že pismeno posredovana v letu 
1974, kasneje pa je bilo večkrat urgirano. Prva urgenca je bila 31. 1. 1975 pri 
predsedniku Iniciativnega odbora za ustanovitev in delovanje Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, druga pa 3. 3. 1975. Vztrajamo, da nam odgovor posredu- 
jejo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Levstik, predstavnik 
Iniciativnega odbora Raziskovalne skupnosti Slovenije! 

Igor Levstik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Včeraj je Iniciativni odbor na svoji zadnji seji obravnaval predloge, ki so jih 
dale komisije in odbori zborov, in se z njimi strinjal. Na današnji ustanovni 
seji Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, za katero ustanovitev ravno 
danes poteče rok, bo Iniciativni odbor predlagal izvolitev posebne komisije, 
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ki bo upoštevala vse predloge, ki so bili doslej dani, in tudi tiste, ki bodo dani 
na sejah zborov in na tej osnovi pripravila nov samoupravni sporazum. 

Glede pripombe tovariša delegata Vilfana pa bi želel povedati, da so pred- 
stavniki s področja prometa sodelovali v Iniciativnem odboru. Postopek, da se 
za promet osnuje področna skupnost, je že v teku. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Be- 
sedo ima Martin Kramar, delegat s področja kulture in prosvete, 5. okoliš — 
Ljutomer. 

Martin Kramar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu naše delegacije predlagam, naj se občina Ljutomer priključi območju 
Pomurja tudi pri raziskovalnih interesnih skupnostih. Ta občina je na vseh 
drugih področjih vključena v pomurski prostor, ker je z njim tudi problemsko 
in življenjsko povezana. Torej naj se priključi k Pomurju in ne k dravskemu 
območju, kot je navedeno v predlogu. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
Prosim! Tovariš dr. Eierce, delegat iz 29. okoliša — Ljubljana-Bežigrad. 

Dr. Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker bomo ponovno razpravljali o aktih Raziskovalne skupnosti Slovenije, bi 
želel tovariše, ki tam delajo, opozoriti, da smo v samoupravnem sporazume- 
vanju običajno ponižni in skromni in da skušamo doseči sporazume na naj- 
nižjem družbeno sprejemljivem nivoju povsod, kjer se samoupravno dogo- 
varjamo. Prav zaradi tega bi bilo primerno, da bi v samoupravne sporazume 
vnesli spodbudne elemente in razmišljali o tem, kakšne naj bi bile spodbude, 
da bi se raziskovalna dejavnost začela čim hitreje poglobljeno razvijati. Zave- 
dati se moramo namreč, da bo nova organiziranost te dejavnosti prav gotovo 
povzročila zahtevke porabnikov, ki bodo vplivali na nivo raziskovanja na marsi- 
katerem področju; seveda ne na vseh. Prav zaradi tega, da ne bi v tej fazi 
zapostavili osnovnih koncepcij, predlagam tovarišem v delovni skupini, da 
proučijo vse elemente, ki lahko vplivajo, da bo trošenje družbenih sredstev 
v interesu našega razvoja. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) V zvezi 
z razpravo tovarišice Kavčičeve naj opozorim, da so njeni predlogi vsebovani 
v poročilih Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za družbenoekonomske od- 
nose in Odbora za družbenopolitični sistem. Zato je predlagano v sklepu, ki ga 
imate pred seboj, da se potrditev sporazuma odloži. 

Ivica Kavčič: Prebrala sem vsa poročila! Moj predlog samo dopol- 
njuje načelni predlog Zakonodajno-pravne komisije k 33. členu. Povedala sem, 
kateri dve zadevi sta po mnenju naše delegacije tako pomembni, da ju je treba 
vključiti v 35. člen. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Ne želi nihče 
več? (Ne.) Potem lahko zaključim razpravo. Dajem na glasovanje predlog sklepa, 
ki ste ga prejeli na klop. Glasi se: 



13. seja 109 

1. Odločitev o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delo- 
vanju Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije poslala v potrditev Raziskovalna skupnost Slovenije dne 11. 
februarja 1975, se odloži. 

2. Raziskovalna skupnost Slovenije naj v samoupravnem sporazumu o usta- 
novitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije na podlagi zakona o raz- 
iskovalnih skupnostih (Ur. list št. 38/74 upošteva mnenja, stališča, pripombe 
in predloge pristojnih odborov in zborov, Zakondajno-pravne komisije Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije ter mnenja, stališča, pripombe ter pred- 
loge, ki so bili dani v razpravah na sejah zborov Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije dne 26. marca 1975. 

3. Raziskovalna skupnost Slovenije naj do 1. junija 1975 predloži Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije dopolnjeni samoupravni sporazum o 
ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Sklep je soglasno sprejet. 
Prehajamo na odlok o potrditvi samoupravnih sporazumov o ustanovitvi 

in delovanju raziskovalnih skupnosti na področju energetike, strojništva, geo- 
logije, gozdarstva, metalurgije, elektrotehnike, avtomatike, računalništva in 
informatike, kemije, kemijske tehnologije in biokemije, matematično-fizikalnih 
ved, gozdarstva, lesarstva, papirništva in grafike, tekstila in usnjarstva, grad- 
beništva in gradbenih materialov, komunalnega in stanovanjskega gospodar- 
stva ter geodezije, kmetijstva, živilstva, veterinarstva, biomedicine, vzgoje in 
izobraževanja, humanističnih in zdravilskih ved, politologije, sociologije, filo- 
zofije, prava, klimatologije, psihologije, organizacijskih ved, družbene samo^ 
zaščite in splošnega ljudskega odpora, demografije, ekonomskih ved, geografije, 
regionalnega planiranja, urbanizma ter prometa, obrti, trgovine, gostinstva, 
turizma in denarništva. Predlog odloka se glasi: 

1. Potrdijo se samoupravni sporazumi o ustanovitvi in delovanju 16 pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti, ki jih je Skupščini SR Slovenije poslala v 
potrditev Raziskovalna skupnost Slovenije dne 11. februarja 1975. 

2. Področne raziskovalne skupnosti naj v samoupravnih sporazumih o usta- 
novitvi in delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti upoštevajo mnenja, 
stališča in predloge teles zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije 
in njenih zborov ter mnenja, stališča, pripombe in predloge, ki so bili dani na 
današnjih sejah zborov Skupščine SR Slovenije. 

3. Področne raziskovalne skupnosti naj do 1. oktobra 1975 predložijo Skup- 
ščini SR Slovenije usklađene samoupravne sporazume o ustanovitvi in delovanju 
področnih raziskovalnih skupnosti. 

Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Odlok je soglasno sprejet. 

S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko 
dnevnega reda, to je na samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, ki ga je skupščini predložila v potrditev Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določila Dušana Kidriča, samostojnega sveto- 
valca Izobraževalne skupnosti Slovenije: Samoupravni sporazum so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoeko- 
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nomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za 
družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je dala tudi poročilo. 

Predlog odloka in poročila ste prejeli. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. 
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Marko Kocijan! 

Marko Kocijan: Ali je napaka v 23. členu, ki se glasi: »Skupščina 
sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov«? Pravilno bi moralo' biti: 
»z večino glasov vseh delegatov«. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali predstavnik skupnosti lahko odgovori 
na to vprašanje? 

Dušan Kidrič: Tovariš predsednik ,tovarišice in tovariši! V 23. členu 
je res zapisano, da skupščina sklepa z večino glasov prisotnih delegatov. Na 
ustanovni skupščini je že bil sprejet amandma v smislu te pripombe. Zato smo 
že spremenili ustrezni člen statutarnega sklepa in tudi sprejeli sklep, da bomo 
po potrditvi samoupravnega sporazuma spremenili tudi ta njegov člen, tako da 
bi se glasil: »z večino glasov vseh delegatov«. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Zelenšek, 1. okoliš —• Celje! 

Ivan Zelenšek: Skupina delegatov s področja gospodarstva 1. okoliša 
— Celje daje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije tole pripombo: V 20. členu so citirane zadeve, o katerih bo 
Skupščina skupnosti enakopravno odločala z zbori Skupščine SR Slovenije, v 
21. členu pa niso naštete zadeve bistvenega pomena za delo skupnosti in h ka- 
terim bo dajala soglasje Skupščina SR Slovenije. Po 175. členu ustave SR Slo- 
venije so skupščine družbenopolitičnih skupnosti pristojne, da samostojno sprej- 
mejo odločitve, s katerimi se začasno uredijo vprašanja, od katerih je bistveno 
odvisno delo v samoupravnih interesnih skupnostih, če samoupravna skupnost 
o takih vprašanjih ne odloči, ter samostojno sprejemajo z zakonom določene za- 
časne ukrepe proti samoupravnim interesnim skupnostim, v primerih in pod po- 
goji, ki veljajo za sprejemanje takih ukrepov proti organizacijam združenega 
dela. Po našem mnenju 21. člen sporazuma ni v skladu s 175. in 343. členom 
ustave SR Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmejo 
odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka je soglasno sprejet. 

Zaključujem 6. točko dnevnega reda in prehajam na 7. točko dnev- 
nega reda, to je na statutarni sklep o organizaciji in upravljanju Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije v potrditev predložila 
Izobraževalna skupnost SR Slovenije. 
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Za predstavnika je prav tako določila tovariša Dušana Kidriča, samostoj- 
nega svetovalca Izobraževalne skupnosti Slovenije. Statutarni sklep so obrav- 
navali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, 
Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako dala poročilo. Dobili ste predlog odloka in poročila. 
Ali žele besedo poročevalci odborov ali predstavnik predlagatelja? (Ne.) Za- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ali ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka o potrditvi 
statutarnega sklepa Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je odlok z večino glasov sprejet. 

Zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajam na 8. točko dnev- 
nega reda, to je na samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne 
skupnosti za gozdarstvo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev 
Izobraževalna skupnost za gozdarstvo. 

Za svojega predstavnika je določila Franja Urleba. Samoupravni sporazum 
so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Odbor za družbenopoli- 
tični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa ta poročila ste prejeli, prav 
tako tudi predlog odloka. 

Ali želijo predstavniki odborov kaj dodati k poročilom? (Ne.) 
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 

pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. Kdor je za odlok, 
naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat!) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet z večino glasov. 

Zaključujem 8. točko dnevnega reda in prehajam na 9. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih 
za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in 
izvoljenim ali imenovanim funkcionarjem, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložila Komisija podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim 
ali imenovanim funkcionarjem. 

Predlog družbenega dogovora je obravnavala Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve. Njeno poročilo ste prejeli. Izvršni svet je dal 
k predlogu pozitivno mnenje. Tudi to poročilo ste prejeli. V zvezi s predlogom 
odloka je postavila skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje 6. okoliša 
vprašanje, ki ste ga prejeli na klop. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima predstavnik Komisije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve tovariš Ponikvar! 

Igor Ponikvar: Tovarišice in tovariši! Zaokroženo je večmesečno 
prizadevanje pri dograjevanju družbenega dogovora o osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatov in voljenih 
ali imenovanih funkcionarjev. Rad bi vam povedal, da ta družbeni dogovor 
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podpisuje v Sloveniji na ravni republike 22 podpisnikov in da jih je osem med 
njimi do včeraj družbeni dogovor v predlaganem besedilu že tudi sprejelo. Med 
njimi so Zveza sindikatov in nekatere samoupravne interesne skupnosti, Cen- 
tralni komite ZKS, Izvršni odbor Socialistične zveze pa bo o družbenem dogo- 
voru razpravljal na seji v ponedeljek. 

Mislim, da posebna obrazložitev k predloženemu družbenemu dogovoru ni 
potrebna, kajti iz materiala in njegove obrazložitve lahko razumemo bistvo 
stvari. Pri tem sem seveda na razpolago, da po svojih sposobnostih in pozna- 
vanju stvari odgovorim na morebitna vprašanja. 

S tem v zvezi bi predlagal, da Zbor združenega dela ta družbeni dogovor 
sprejme v predloženem besedilu, s čimer bo ne nazadnje tudi z naše strani 
prispevano, da bo družbeni dogovor začel veljati, kajti po 29. členu začne 
veljati ta družbeni dogovor potem, ko ga podpiše več kot polovica udeležencev. 
Hkrati bi se na ta način omogočilo tudi njegovo izvajanje. Ker pa seveda nisem 
prepričan, da ne bo v nadaljevanju razprave še kakšnih koristnih dopolnilnih 
mnenj, pobud itd., predlagam, da bi morebitne pobude Komisija za volitve 
in imenovanja ter administrativne zadeve skušala posredovati Komisiji pod- 
pisnikov družbenega dogovora, da bi jih ta skupna komisija obravnavala kot 
predloge podpisnika za spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora 
v procesu njegovega nadaljnjega dograjevanja. Opozarjam na 2. alineo 26. 
člena, ki prav gotovo na stežaj odpira vrata, da bi to, o čemer bi danes govorili, 
lahko razvijali na novih spoznanjih in prek prakse do tistih razsežnosti, ki bi 
konec koncev pomenile ne samo v formalnem, ampak predvsem tudi vsebin- 
skem smislu novo kvalitetno približevanje ciljem, ki jih na področju urejanja 
osebnih dohodkov in drugih prejemkov predpostavljata zakon in ustava. 

Hkrati bi izkoristil to priložnost in odgovoril na vprašanje, ki so ga posta- 
vili tovariši delegati s kulturno-prosvetnega področja za 6. okoliš — Celje. 

Ker imate besedilo vprašanja, bom dal samo kratek komentar oziroma 
odgovor. Takoj bi rad povedal, da je podobno vprašanje postavila prejšnje leto 
občinska skupščina Celje in dne 31. 10. 1974 dobila odgovor. Vprašanje se je 
nanašalo na urejanje nadomestil za delo delegatov. Odgovor celjski skupini pa 
je naslednji: 

Družbeni dogovor oziroma predlog družbenega dogovora o osnovah in me- 
rilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in 
voljenim ali imenovanim funkcionarjem ureja delegatom povračilo samo za 
sodelovanje na sejah zborov in teles Skupščine SR Slovenije, in sicer se jim 
priznava pavšalno nadomestilo do višine ene dnevnice. 

Ta družbeni dogovor pa ne ureja materialnega povračila delegatom kon- 
ferenc niti delegatom skupin Zbora združenega dela in Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, ker je to vprašanje potrebno urediti s samoupravnim 
aktom ali družbenim dogovorom v občinah oziroma v regiji. Rad bi opozoril, 
da prav v tem času nastajajo v občinah posebni družbeni dogovori, ki se 
seveda navezujejo na tega, ki ga sprejema ta zbor. 

Z zakonom o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti določene skupine delegatov za Zbor združenega dela in 
v praksi vpeljane skupine delegatov za Zbor občin republiške skupščine so 
samo nadomestilo za to, da se pristojnim zborom občinske skupščine ni treba 
pred vsako sejo Zbora občin republiške skupščine sestajati, da bi določile dele- 
gate ustreznega zbora republiške skupščine. S tega vidika je treba tudi raz- 
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deliti stroške, ki nastanejo v zvezi z delom delegacij in skupin delegatov za 
zbore skupščine, in sicer takole: 

1. Temeljne organizacije združenega dela nosijo vse stroške, ki nastajajo v 
zvezi z njihovimi delegacijami, sporazumno z drugimi temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela pa tudi stroške za konference delegacij, ki so se sestajale 
za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela občinske skupščine. Omenjena 
stališča so deloma realizirana tudi v zakonu o medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci 
(Ur. list SRS, št. 18/74). 42. člen tega zakona namreč določa, da imajo delavci 
za čas odsotnosti z dela, ko opravljajo funkcijo delegata ali člana delegacije 
v organih družbenopolitičnih skupnosti in v samoupravnih skupnostih, pravico 
do osebnega dohodka po osnovah in merilih, določenih s samoupravnim spora- 
zumom o medsebojnih razmerjih. Pravico do osebnega dohodka imajo taki 
delavci tudi v primerih, ko kot' delegati določen del svojega delovnega časa 
prebijejo na stalnem delu v telesih družbenopolitičnih skupnosti. V takih pri- 
merih pa ima temeljna organizacija združenega dela pravico do povračila sred- 
stev za osebne dohodke od družbenopolitične skupnosti, v katere telesu je 
delavec delegat delal. Glede tega morata temeljna organizacija združenega dela 
in ustrezna družbenopolitična skupnost skleniti ustrezen sporazum. 

2. Občinske skupščine nosijo tudi vse stroške (potne stroške, dnevnice in 
nadomestila izgubljenega zaslužka) za delo delegatov v zborih občinske skup- 
ščine in v telesih teh zborov oziroma telesih občinske skupščine. 

3. Občinske skupščine nosijo stroške za delo skupin delegatov, ki se sesta- 
jajo za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije. Tudi strokovno in vso drugo pomoč za skupine delegatov nosijo 
občinske skupščine same oziroma sporazumno več občinskih skupščin, kjer 
gre za skupne skupine več občinskih skupščin. Če se namreč na sedežih dolo- 
čenih občinskih skupščin sestajajo skupine delegatov iz več občinskih skup- 
ščin (na primer za socialno-zdravstveno, prosvetno-kulturno in druga področja), 
bi morale prizadete občinske skupščine s posebnim sporazumom urediti vpra- 
šanja, ki so povezana z delom takih delegatskih skupin. V praksi nekaterih 
področij je, da vsaka občinska skupščina nosi stroške za tiste člane skupine de- 
legatov, ki se udeležujejo dela skupin delegatov iz njenega območja. 

Toliko v odgovor tovarišem iz celjske skupine. Najlepša hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Milan Nabergoj, področje državnih organov, 4. okoliš — Maribor. 

Milan Nabergoj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja državnih organov iz 4. okoliša — Maribor je na 
svoji 11. seji med drugim obravnavala tudi predlog družbenega dogovora o 
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejem- 
kov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem. 

V tej zvezi je bil sprejet sklep, da v razpravi o tej točki dnevnega reda 
postavim naslednje vprašanje: Zakaj družbeni dogovor v 2. členu natančno ne 
opredeljuje oziroma ne določa delovnih mest, kot je to v praksi urejeno v samo- 
upravnih sporazumih drugih organov? Predlagamo, da se tudi v republiškem 
dogovoru v 2. členu jasno opredelijo dohodkovne kategorije po delovnih mestih. 
Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima tovariš Bogomir Hrovat, 32. okoliš, področje gospodarstva. 

Bogomir Hrovat: Tovariši delegati, tovariš predsednik! Imam vpra- 
šanje k 3. členu. Vemo, da sindikalna lista priporoča, da se za minulo delo iz- 
plačuje na delovno dobo določene odstotke. V predlogu odloka pa se določa, 
da se na delovno dobo izplača toliko in toliko odstotkov po letih zaposlenosti. 
Zanima me, zakaj sindikalna lista za organizacije združenega dela to priporoča, 
zakaj pa predlog družbenega dogovora odreja, da to mora biti izplačano. Za- 
nima me, kakšna so merila. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Če ne 
želi nihče več, prosim predstavnika Komisije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve, da odgovori na oboje vprašanj. 

Igor Ponikvar: Najprej na prvo vprašanje. Vprašanje se glasi: Zakaj 
v 2. členu niso konkretno določena delovna mesta? Pojasnilo: 

Prej sem omenil, da teče urejanje osebnih prejemkov za funkcionarje v 
občinah in logično je, da mora tudi na ravni republike teh 22 podpisnikov spre- 
jeti svoj splošni akt. Pri tem velja dogovor, da morajo vsi podpisniki do 15. 
aprila tega leta predložiti svoje samoupravne akte, da bi se opravil usklajevalni 
postopek, v katerem bi se v okviru 2. člena točno opredelile posamezne dohod- 
kovne kategorije po delovnih mestih. Zato seveda najbrž ne kaže vztrajati pri 
tem, da bi se v tem družbenem dogovoru naštevale najrazličnejše odgovorne 
funkcije na ravni republike do te mere, da bi jih lahko že spravili v posamezne 
razpone. 

Drugo vprašanje zadeva minulo delo oziroma bolje rečeno upoštevanje 
delovne dobe. Moram povedati, da uveljavlja medrepubliški dogovor možnost, 
da se od 1 do 15'°/» osebnega dohodka lahko doda, glede na dolžino delovne 
dobe, kot dodatek k osnovi osebnega dohodka. V našem republiškem dogovoru 
je postavljena ostrejša lestvica, in sicer od 1 do 12l0/<>. 

Sindikalna lista, ki jo imam slučajno pri roki, govori o vključevanju de- 
lovne dobe tako, da predpostavlja najvišje možne rešitve in je uporabljena tudi 
v tem našem primeru. Drugih kriterijev trenutno ne poznamo. Ne vem, če 
sem odgovoril v celoti. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ali se delegata Nabergoj in Hrovat 
strinjata z odgovorom? (Se strinjata.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih 
za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in 
voljenim ali imenovanim funkcionarjem ter predlog, da se izvoli, Jože Božič 
za delegata Skupščine SR Slovenije v Komisiji podpisnikov družbenega dogo- 
vora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih pre- 
jemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem. 

Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Predlog družbenega dogovora in pa predlog, da se izvoli za delegata Jože 
Božič, sta z večino glasov sprejeta. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o rudarstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet predlagal tovariša Draga Petroviča, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako dala poročilo'. 

Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje in pripombe skupin 
delegatov za gospodarstvo 5., 6., 7., 8., 22., 29. okoliša, pripombe tovariša Borisa 
Berceta, člana Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, 
pripombe konference delegacij temeljnih organizacij združenega dela Zavoda 
za raziskavo materiala in konstrukcij, stališča in pripombe Biološkega zavoda 
Ljubljana in stališča ter pripombe Geološkega zavoda Ljubljana. 

Ali želijo predlagatelji ali predstavniki odborov še kaj dodati k poročilom? 
Tovariš Berce, predstavnik Odbora za družbenoekonomske odnose, ima besedo! 

Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Glede 
na dopis Izvršnega sveta bi želel predstavniku predlagatelja postaviti vprašanje, 
čemu se ni opredelil do pripomb odborov k 11. členu tega zakona, kajti nikjer 
ne zasledim njegovega stališča v zvezi s tem. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec : Ali lahko predstavnik takoj odgovori ali 
pa bo odgovoril v okviru razprave? Odgovoril bo v okviru razprave. 

Zeli še kdo od predstavnikov besedo? Prosim, tovarišica Jurančičeva! 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! K predlogu za- 
kona o rudarstvu so dale nekatere skupine delegatov, delovne organizacije, 
posamezniki, pa tudi skupščinska telesa številne amandmaje oziroma pripombe. 
V poročilih skupščinskih teles, pristojnih za obravnavo predloga tega zakona 
in v dopisu Izvršnega sveta SR Slovenije so predlogi sprejetih amandmajev in 
pripomb. Ravnokar smo slišali, da niso popolni. Menim, da je zaradi tako šte- 
vilnih spreminjevalnih predlogov potrebno pripraviti prečiščeno besedilo tega 
zakona. Zato predlagam, da danes zbor obravnava ta zakon kot osnutek zakona 
in ne kot predlog, kot je z dnevnim redom določeno. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo ? Zahva- 
ljujem se tovarišici Jurančičevi, delegatki gospodarskega področja iz Kranja. 
Sem enakega mnenja, da bi se prav zaradi tako velikega števila tako različnih 
amandmajev težje znašli, če bi glasovali o predlogu. Zato predlagam, da se 
zakon obravnava kot osnutek. Ta predlog podpira tudi predstavnik Izvršnega 
sveta. Dajem ta predlog v razpravo. Kdo želi besedo? Nihče ne želi besede? (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog, da se zakon obravnava kot osnutek. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Predlog, da se zakon obravnava 
kot osnutek, je torej sprejet. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati, kljub 
tako velikemu številu amandmajev? Torej je bil ta zakon že dosti dobro obdelan. 

8» 
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Ali želi besedo tovariš Petrovič, glede na vprašanje, ki je bilo uvodoma postav- 
ljeno? 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je zakon o rudarstvu tehnični zakon •— ker obravnava posamez- 
ne tehnične zadeve s področja rudarstva, smo menili, glede na večje število 
amandmajev, ki so bili dani k predlogu zakona, da ni nobenih ovir, da ne 
prekvalificiramo predloženega predloga v osnutek, zlasti ker je ostalo nekaj 
odprtih vprašanj, o katerih se bo potrebno posvetovati, preden bomo lahko 
podali svoje končno stališče. 

V pojasnilo lahko povem, da je bil osnutek tega zakona predložen Skup- 
ščini lansko leto februarja, torej še v starem poslanskem sestavu. Zato je ra- 
zumljivo, da je bila dana sedaj vrsta pripomb in amandmajev, ker v bistvu 
v tej skupščini druge faze ni bilo. Ob tem bi rad opozoril še na to, da bo po- 
trebno v bodoče vso vsebinsko razpravo prenesti na fazo osnutka. S tem bo 
veliko lažje usklajevati različne interese, olajšano pa bo tudi delo predlagateljev. 
S takim načinom dela se bomo izognili tudi nepotrebnim časovnim stiskam, 
ki navadno nastanejo ob predlogih zakonov. 

Glede vprašanja, ki ga je postavil tovariš Berce, bi samo povedal, da je v 
poročilih Izvršnega sveta pomotoma pri tipkanju izpadel amandma k 11. členu, 
ki ga je Izvršni svet tudi sprejel v skladu s predlogom Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovariš 
Berce! 

Dr. Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Opravičujem se, ker me danes tolikokrat vidite na tem mestu. Želel bi povedati 
nekaj besed v zvezi s sprejemanjem tega zakona oziroma z intencijami, ki so 
se pojavile potem, ko so stekle celotne razprave o tem, kaj naj bi zakon zajemal 
in kako gledati na celotno materijo. Rudarstvo v najširšem pojmu besede, kot 
ga mi pojmujemo, obsega tri vrste dejavnosti: raziskavo, izkoriščanje in oboga- 
titev. Prav v zadnjem času se v svetovnih kakor tudi v domačih delih sreču- 
jemo s problemom mineralnih surovin. Oprostite, da uporabljam izraz »mine- 
ralne surovine«; ekonomisti mi prav lahko dajo strogo pripombo, da napak 
uporabljam izraz »surovina«. 

Prav v trenutku, ko se je razpravljalo o koncepcijskih zasnovah in o drugih 
spremembah predloga zakona, so se pojavila seveda tudi vprašanja, ki so v 
zvezi s prvo fazo dejavnosti. Tako bo mogoče zakon koncepcijsko popraviti v 
tem smislu, da ne bo samo tehnični, temveč tudi sistemski zakon. Naša pravna 
koncepcijska gledanja namreč do sedaj sploh niso bila formirana recimo glede 
raziskav mineralnih snovi, kar je povzročalo določene dileme in težave. Številne 
bodisi družbene bodisi druge institucije in nekateri skupščinski odbori, ki so 
razpravljali o tem zakonu, so podprli predlog, da naj predlagatelj pri tem, 
ko bo razpravljal o zakonu o rudarstvu, razmišlja tudi o teh pripombah in naj 
da če že ne konkretne pa vsaj načelne rešitve. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Ce ne želi 
nihče več, bi zaključil razpravo s tem, da bi povedal naslednje: 
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Pri tem zakonu in tudi pri zakonu o zdravstvenem nadzoru nad živili, 
ki ga bomo danes obravnavali, so prihajali predlogi in amandmaji v glavnem 
v zadnji fazi. Za ta zakon je to morda opravičljivo, glede na to, da je osnutek 
obravnavala prejšnja skupščina. Ne smemo pa tako ravnati tam, kjer bomo 
zakon sprejemali v vseh treh fazah. Menim, da mora postati faza osnutka tista 
faza, kjer se bodo usklajevala različna stališča, faza predloga pa naj bi bila 
le še verifikacija v prejšnjih postopkih usklađenih stališč. 

To je ena stvar; druga stvar pa je, da bi se morali zlasti pri tehničnih za- 
konih zavzemati za to, da so v zakonu le tiste norme, ki so sistemskega značaja, 
ki urejajo pravice in dolžnosti, vse ostale stvari pa bi bilo potrebno urejati s 
predpisi Izvršnega sveta ali upravnih organov. Hvala lepa. 

S tem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o rudarstvu se sprejme. 
2. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva vse predloge v 

poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v današnji 
razpravi. 

Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (134 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Torej, predlog je soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog o do- 
polnitvi zakona o graditvi objektov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Iva Klemenčiča, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja našega zbora, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin in Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila 
ste prejeli. 

Ali želi besedo predstavnik predlagatelja ali pa predstavniki odborov in 
komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože 
Kužnik, gospodarsko področje 29. okoliša — Bežigrad. 

Jože Kužnik: Delegacija Zbora združenega dela IMP TOZD OVK na 
9. seji in delegacija TOZD Elektromontaža na svoji seji ter delegacija za gospo- 
darsko področje 29. okoliša so me pooblastile, da postavim naslednje vprašanje. 

1. Kakšen bo vpliv zakona na delovne organizacije, ki se ukvarjajo z inve- 
sticijsko dejavnostjo? Gre namreč za to, da imajo le-te podobno kvalifikacijsko 
strukturo in da utegne zakon povzročiti težave pri nadaljnjih investicijskih 
delih. 

2. Ali je predlagatelj upošteval dejansko strukturo organizacij, ki izva- 
jajo investicijska dela, da jih zaradi predpisa ne bi postavil v neugoden ali 
celo nemogoč položaj? Upoštevati je namreč treba, da strojna panoga in elektro 
panoga nista imeli v zadnjih 10 letih strokovnih izpitov in zahtev po šolski 
izobrazbi, temveč je bila važna predvsem praktična izobrazba. 

Objekti, ki so rasli ves čas po vojni, dokazujejo, da ni prihajalo do stro- 
kotnih težav pri izvajanju investicijskih del kljub kadrom, ki so ta dela opra- 
vili. Ves čas po vojni smo takim strokvnjakom, »ki so se pokazali res strokov- 
njaki«, dajali pravico do investicijskih del in ti so jo s svojimi rezultati tudi 
upravičili. Zato bi bilo zanimivo vedeti, zakaj jih zakon nenadoma in popolnoma 
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izključuje. Pri tem bi bilo skoraj nujno upoštevati, da so ti ljudje nosili vse 
breme razvoja naše dejavnosti in da bi jim pod določenimi pogoji morali do- 
pustiti normalno vključevanje v sedanje zahteve. Takšne pogoje smo običajno 
nudili vsepovsod, kjer smo zaostrili strokovnost. Čemu torej ni predlagatelj 
predvidel prehodnega obdobja in omogočil proizvajalcem, da se strukturno 
s svojimi kadri prilagode zahtevam zakona. 

3. Ali bi nam predlagatelj lahko pojasnil, čemu je potrebno povsem zane- 
mariti strokovne izkušnje, zbrane v dolgih delovnih letih, in dati izključni 
poudarek le kratki praksi in ustrezni šolski izobrazbi? 

4. Ali namerava Izvršni svet v zvezi s tem vprašanjem kaj ukreniti? Hva- 
la lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ali 
lahko predstavnik Izvršnega sveta Ivo Klemenčič odgovori na to vprašanje? 
Besedo ima tovariš Ivo Klemenčič! 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes je na dnevnem redu pravzaprav formalni popravek zakona, ki ga je 
Skupščina že sprejela. Na vprašanja tovariša delegata bi sedaj težko odgovoril, 
menim pa, da to ni predmet razprave, ker ne gre za predlog spremembe zakona, 
ampak gre samo za formalno dopolnitev tehničnih napak, ki so nastale pri 
sprejemanju zakona. Mislim, da so bila postavljena vprašanja obravnavana, ko 
se je sprejemal zakon; takrat je bilo tudi odgovorjeno. Predlagam, da se na 
vprašanje delegata odgovori v okviru delegatskih vprašanj na eni prihodnjih 
sej. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali se delegat strinja s tem, da uvrstimo 
to vprašanje med delegatska vprašanja? (Da.) Ali želi še kdo razpravljati? Ce 
ne želi nihče več, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o dopolnitvi 
zakona o graditvi objektov na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim 
glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (3 delegati.) 

Predlog zakona je z večino glasov sprejet. Zaključujem to točko dnevnega 
reda. 

Prehajam na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša dr. Daniela Brezica, pomočnika 
predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. Predlog 
zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko, Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin, Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Odbor 
za družbenopolitični sistem, Odbor za finance našega zbora in Zbora občin ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amand- 
maje skupine delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša, 7. okoliša, 23. oko- 
liša, 25. okoliša, 29. okoliša, 31. okoliša, skupine delegatov za področje državnih 
organov 4. okoliša, dr. Mirana Slajmerja, člana skupine delegatov za socialno- 
zdravstveno področje 4. okoliša in mnenje Republiškega komiteja za zdravstvo 
in socialno varstvo. Danes ste dobili na klop tudi prečiščeno besedilo in poleg 
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tega še dva amandmaja, in sicer iz Litije in z Viča. Želi kdo od predstavnikov 
odborov ali predlagatelja kaj dodati k poročilom? Prosim! Predstavnik Zako- 
nodajno-pravne komisije tovariš Boštjančič. 

Stane Boštjančič: Gre za dopolnitev Zakonodaj no-pravne komisije 
k prvemu odstavku 14. člena predloga zakona o zdravsvenem nadzorstvu nad 
živili. Zaradi skladnosti prvega in drugega stavka prvega odstavka tega člena 
Komisija dopolnjuje svoj amandma k prvemu odstavku 14. člena: Spremeni 
naj se tudi prvi stavek in naj se glasi: »Za izdajo dovoljenja za prodajo živil 
zunaj poslovnih prostorov je potrebno poprejšnje soglasje občinskega upravnega 
organa, ki je pristojen za sanitarno inšpekcijo.-« V drugem odstavku je to ure- 
jeno, medtem ko v prvem stavku ni, zato ga dopolnjujemo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ko bomo prišli do amand- 
majev, bom prosil, da ta amandma zaradi jasnosti ponoviš. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Predlagam, da najprej opravimo 
načelno razpravo, nato pa razpravo po posameznih členih. Tovariš Rajko Vavpo- 
tič iz 33. okoliša ima besedo! 

Rajko V a v p o t i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 33. okoliša smo obširno razpravljali o zakonu o zdravstvenem nad- 
zorstvu nad živili. Povabili smo strokovnjake raznih področij, iz proizvodnje, 
trgovine, zdravstva in iz inšpekcijskih služb. Na podlagi vseh razprav smo se 
odločili za amandma k 9. členu, in sicer naj se doda: »Ze ozdravljene klico- 
nosce organizacija združenega dela po možnosti razporedi na drugo delovno 
mesto, kjer ne bo neposredne nevarnosti za okužbo.-« 

S tem amandmajem tudi podpiramo skupino delegatov iz 31. okoliša, to je 
iz občine Moste, ki je dala približno enak amandma. Menimo, da je manjši 
zločin, če delavca premestimo na drugo enakovredno delovno mesto, saj s tem 
odvrnemo neposredno nevarnost za okužbo živil. Naj poudarim še to, da de- 
lovne organizacije to izvajajo že nekaj let. S tem amandmajem bi torej uzako- 
nili tisto, kar delovne organizacije že nekaj časa delajo. 

Predlagamo tudi, da se razširi 15. člen z novim odstavkom, in sicer: »Enaki 
pogoji kot za sladoled naj veljajo tudi za ostalo zamrznjeno blago, kot so 
zamrznjena gotova jedila, ribe, zelenjava, meso ter močnati zamrznjeni izdelki.« 

Tovariši delegati! V zadnjih letih se je močno razširila proizvodnja in pro- 
daja zamrznjenih močnatih proizvodov, rib, sadja in zelenjave, ter zamrznjenih 
gotovih jedil, tako v svetu kakor tudi pri nas doma. 

Naj omenim, da so v nekaterih deželah to obliko potrošnje in proizvodnje 
močno razširili in je dosegla stopnjo 70 : 30 v korist zamrznjenih proizvodov. 
Z ekspanzijo proizvodnje in prodaje hladilnih naprav, konservantov kakor mon- 
tažnih hladilnic je tudi pri nas proizvodnja in prodaja teh živil doživela pravi 
razmah. Po izjavah proizvajalcev hladilnih naprav je v Sloveniji v privatni 
lasti približno 120 tisoč konservatorjev, precej pa jih je tudi v družbeni last- 
nini. Ta podatek in dejstvo, da nekatere proizvodne organizacije v živilski 
stroki preusmerjajo svojo proizvodnjo prav na področje zamrznjenega blaga, 
kažeta, kako pomembno je, da tudi to normativno uredimo. Naj nanizam samo 
nekaj približnih podatkov o prodaji teh artiklov v Sloveniji: 

V letu 1972 je bilo prodanih okoli 1000 ton tega blaga, 1973 — 3000 ton, 
1974 — 4000 ton, za 1975. leto predvidevamo okoli 15 000 ton. V teh podatkih je 
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računano predvsem konfekcionirano blago, to je blago za individualnega potroš- 
nika, kot so ribe, zelenjava, gotova jedila in zamrznjena jedila. Ker se v Ljub- 
ljani in tudi drugod v Sloveniji predvideva nekaj trgovin, ki bodo imele tudi 
grosistično prodajo zamrznjenega blaga, to se pravi grosistično pakiranje po 
grosističnih cenah, lahko pričakujemo še močnejšo prodajo teh artiklov. Zato 
delegati, kakor tudi posamezne strokovne službe, nismo mogli mimo dejstva, 
da zakon tega nikjer ne omenja. Tako vas pozivam, da nas v teh prizadevanjih 
podprete. S tem boste podprli ne samo trgovce in proizvajalce, temveč predvsem 
našega potrošnika. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim! Besedo ima tovariš Bogomir Hrovat. 

Bogomir Hrovat: Glede na veliko število amandmajev predlagam, 
da zakon prekvalificiramo v osnutek in tako zagotovimo, da bo mogoče o vseh 
predlogih za spremembe in dopolnitve zavzeti stališča in se tako o njih tudi odlo- 
čiti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Tovariš dr. 
Fazarinc, sekretar za zdravstvo, ima besedo! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Res je, da je 18 členov predloga zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad 
živili doživelo na podlagi amandmajev, ki jih je sprejela Zakonodajno-pravna 
komisija, spremembe. Preostali členi pa sprememb niso doživeli. Danes ste 
dobili na mizo prečiščena besedila teh 18 členov, ki že vsebujejo amandmaje, 
zato predlagam, da razpravljate in glasujete o predlogu zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati. Tovariš dr. 
Šlajmer podpira izvajanje predstavnika Izvršnega sveta, da obravnavamo za- 
kon v zadnji fazi. Ali tovariš vztraja pri svojem predlogu? (Da.) Glasujmo! 

Kdor je za to, da obravnavamo zakon kot predlog, to je v zadnji fazi, naj 
prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (62 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (11 delegatov.) 

S tem smo sklenili, da se ta zakon obravnava kot osnutek. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Miro 

Smrekar, delegat gospodarskega področja, 31. okoliš. 

Miro Smrekar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi mi imamo pripombo k 9. členu in še zmeraj vztrajamo pri njej. Imamo 
tudi pripombo k 23. členu. Ne strinjamo se z obrazložitvijo Republiškega ko- 
miteja za zdravstvo in socialno varstvo oziroma z mnenjem Zavoda glede roka. 
Mnenja smo, da je rok 15 dni predlog, ker se v tem roku lahko večina hitro 
pokvarljivih živil pokvari. Strokovno je ugotovljeno, da je lahko bakteriološka 
analiza dokončana najpozneje v treh dneh, kemijska analiza pa najpozneje v 
petih dneh. To pa pomeni, da se lahko 15-dnevni rok skrajša na polovico. Me- 
nimo, da so poleg v obrazložitvi navedenih organizacij združenega dela tudi 
druge organizacije združenega dela, ki so pooblaščene za kontrolo živil, ter bi 
bilo potrebno slišati njihovo mnenje. Pooblaščene organizacije združenega dela 
pa ne morejo in ne smejo podaljševati roka na škodo proizvajalcev, zlasti ne 
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v primeru, če gre za hitro pokvarljivo živilo v večjih količinah. Živila, ki so> 
bila sumljiva, pa se z analizo izkaže njihova neoporečnost, se lahko v 15 dneh 
pokvarijo, s tem pa se povzroči velika škoda. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim, dr. Šlajmer! 

Dr. Miran Šlajmer: Kot delavec, ki delam v strokovnem zavodu za 
analize teh vzorcev, bi povedal, da ne moremo v roku 5 ali 8 dni narediti ana- 
lize, in to čisto iz tehničnih razlogov. Zato predlagam, da delegati ta amandma 
umaknejo. 

Podpiram pa amandma glede zamrznjenih prehrambenih artiklov in mi- 
slim, da bi bilo to potrebno v zakon vgraditi. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, tovariš Smrekar! 

Miro Smrekar: Vprašujem, kdo bo odgovarjal za škodo, ki bo na- 
stala zaradi roka 15 dni. Vztrajamo, da se rok za analizo skrajša, ker vemo, 
da bodo škodo nosile gospodarske organizacije. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ne želi nihče 
več? Potem lahko zaključim razpravo. Prosim. Besedo ima dr. Anton Fazarinc. 

Dr. A nt on Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! K nekaterim pripombam je le treba zavzeti določeno stališče in zato mi 
dovolite, da to stališče povem. Gre za pripombo, da bi bilo treba vse ozdravljene 
kliconosce premestiti z delovnih mest, pri katerih pridejo v stik z živili. Mislim, 
da je takšna pripomba nesprejemljiva. Ozdravljen kliconosec ni več kliconosec. 
Presojo o tem, kdaj preneha biti kliconosec, je treba zasnovati na strokovnih 
kriterijih. Te strokovne kriterije pa je treba opredeliti v izvršilnih predpisih. 

In drugo: Z amandmajem oziroma pripombo, da naj bi enaki pogoji kot 
za sladoled veljali tudi za ostalo zamrznjeno blago, se strinjamo in bomo to 
uvrstili v dokončno besedilo. 

Gre pa še za tretje vprašanje, ki je bilo sproženo, to je za rok za izdelavo 
analize oziroma poročila. Moram reči, da smo konzultirali vse laboratorije pri 
zavodih za zdravstveno varstvo v Sloveniji — in teh je mislim 8 ali 9, ki 
opravljajo bakteriološke in kemične analize živil. Od vseh smo dobili mnenje, 
ki vam je bilo posredovano tudi v gradivu, da je 8-dnevni rok, ki ga zahtevata 
dve skupini delegatov, prekratek oziroma da ne dopušča kvalificirane izdelave 
nekaterih analiz, zlasti takrat, kadar gre za ugotavljanje nekaterih toksičnih 
snovi (pesticidov in podobnega) v majhnih količinah. Ob tem seveda držijo vsi 
tisti argumenti, ki so jih navajali v svojih poročilih. Menim, da je skoro nemo- 
goče zahtevati osemdnevni rok za izdelavo poročila in analize, glede na to, da 
običajna kemična analiza traja pet dni in bakteriološka 3 dni. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, 
zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzoru nad živili se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi zakona upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih 
gradivih ter današnjo razpravo. 
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Dajem na glasovanje ta predlog sklepa. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda," to je na osnutek zakona 
o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Iva Marenka, pomočnika repu- 
bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osnutek zakona so 
obravnavali: Odbor za agrarno politiko, Odbor za družbenoekonomski razvoj, 
Odbor za finance našega zbora, Odbor za finance Zbora občin ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje Skup- 
ščine občine Kočevje. Ali želi kdo od predlagatelja ali odborov razpravljati? 
(Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima delegat Marko 
Vavpotič, kmetijsko področje, okoliš 5. 

Marko Vavpotič: Skupina delegatov je na svoji seji v Murski So- 
boti dne 21. 3. 1975 med drugim obravnavala tudi predlog zakona o- nadomestilu 
obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. Predlagamo, da se 9. člen osnutka 
spremeni in dopolni, in sicer tako, da začne ta zakon veljati od 1. 1. 1976. 

Obrazložiev: Z družbenim dogovorom o uresničevanju dolgoročnega pro- 
grama razvoja kmetijstva SR Slovenije za obdobje 1974—1980 (Ur. list SRS, 
št. 5/50) je bilo že dogovorjeno, da se da nadomestilo za obresti za investicije 
v zasebnem kmetijstvu. V Uradnem listu SRS, št. 26/70 je določena enotna 
obrestna mera, ki je veljala do sedaj. Sprememba in dopolnitev zakona bo moč- 
no vplivala na nadaljnji razvoj modernizacije kmetijske proizvodnje na za- 
sebnem kmetijskem področju. Res je, da osnutek novega zakona še nadalje 
predvideva olajšanje za naložbe kmetov kooperantov v obmejnih, hribovitih 
in gorskih predelih v manj razvitih območjih, kolikor bodo banke znižale svojo 
obrestno mero do hranilno-kreditnih služb, od 10 na 3% letno obrestno mero. 

Hranilno-kreditne službe so v navedenih območjih glede na gospodarsko 
moč kmetij šibke in ne bodo mogle kriti niti udeležbe po družbenem dogovoru. 
Iz dosedanjih izkušenj in razpoložljivih podatkov je razvidno, da so hranilno- 
kreditne službe do skrajnosti angažirale prosta denarna sredstva kooperantov 
in bo potrebno v zvezi s spremembo zakona vložiti v tej smeri še veliko truda. 
Pospeševalne službe ustanoviteljev HKS so že pripravile programe investicij- 
skih naložb za program 1975 in se domenile s kmeti kooperanti kot investitorji 
za pričetek del. Ti razgovori so bili vodeni pod dosedanjimi pogoji. Znana tržna 
situacija glede mesa in predlagana sprememba zakona bo močno vplivala na 
zmanjšanje dosedanjega tempa razvoja kmetij. Zaradi tega menimo, da je naš 
predlog umesten in nikakor ni sprejemljivo, da bi se zakon izvajal že za naložbe 
v tekočem letu. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim! Besedo ima tovariš Donat Stibelj, gospodarsko področje, 8. okoliš — 
Kranj. 

Donat Stibelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Kranj, ki pošilja delegate v Zbor združenega dela 
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Skupščine SR Slovenije za področje gospodarstva, in skupina delegatov, ki po- 
šilja delegate v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, sta obravnavali na svoji seji 
z dne 17. 3. 1975 osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v za- 
sebnem kmetijstvu ter zavzeli do osnutka naslednje pripombe: 

K 7. členu: Navodila za popis prebivalstva v letu 1971, po katerih se je 
določalo kmečko in nekmečko prebivalstvo, niso v skladu z določili 4. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 
26/73. Po popisu so bili namreč zajeti samo kmetje, kmetijski zavarovanci, med- 
tem ko 4. člen navedenega zakona dopušča, da je lahko kmet kooperant tudi 
delavec, ki si je s tem pridobil pravico do benefikacije dela obresti. Zaradi tega 
predlagamo, da se v samem zakonu natančneje določi naziv kmeta kooperanta, 
in sicer v skladu z zakonom o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva ter 4. členom zakona o izkoriščanju kmetijskih zem- 
ljišč. 

Za ugotavljanje števila kmečkega prebivalstva v posamezni občini bi lahko 
služil podatek o številu davčnih zavezancev in njihovih družinskih članov, z 
upoštevanjem poprečne velikosti družine v občini. Predlog utemeljujemo- s 
temle: 

1. Od kmetov kooperantov na območju občine Kranj je 63 % čistih kmetov 
in 37 "°/o polkmetov. To so podatki zadrug po sklenjenih kooperacijskih pogod- 
bah v letu 1974/75. 

2. V letu 1974 so bili prek kmetijskih zadrug in gozdnega gospodarstva 
Kranj dani 246 kmetom kooperantom krediti iz hranilno-kreditne službe. Od 
tega je dobilo kredite 57 polkmetov ali 23,2 %. 

Nadalje imamo pripombe k 9. členu, in sicer naj bi se določilo iz tega 
člena uporabljalo od 1. januarja 1976 dalje. 

Utemeljitev: Kreditni pogoji za leto 1975 so bili objavljeni in razpisani po 
veljavnih predpisih, to se pravi z družbenim dogovorom. Na podlagi predpisov 
so hranilno-kreditne službe zadrug, kmetij sko-živilski kombinat in gozdno go- 
spodarstvo že vložili zahtevke za kredite ter obvestili kmetovalce, kakšna je 
obrestna mera v letu 1975. To pomeni, da če bi se določila tega zakona uporab- 
ljala po veljavnosti novega zakona, bi lahko nastopili različni pogoji za poso- 
jilojemalce. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec1 Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima tovariš Martin Kresnik, kmetijsko področje, 4. okoliš. 

Martin Kresnik: Delegacija združenega dela s področja kmetijstva, 
ki ima sedež v Radljah ob Dravi, je na svoji seji dne 25. 3. 1975 med drugim 
obravnavala tudi osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v 
zasebnem kmetijstvu. 

Delegacija je ugotovila, da je na območju koroške regije hranilno-kreditna 
služba organizirana enotno, ne pa po posameznih občinah. Prav tako so glede 
na konfiguracijo terena pogoji za kmetijsko proizvodnjo po posameznih občinah 
v osnovi enaki. Pripravlja se enoten koncept razvoja kmetijstva in gospodarstva 
na območju celotne regije, ki leži kot celota na obmejnem področju. Zaradi 
navedenega predlagamo, da se celotno območje koroške regije upošteva kot 
obmejno področje. Predlagamo tudi, da se terrju primerno prilagodijo določbe, 
predvsem pa izvajanje zgoraj citiranega zakona. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima tovariš Marjan Tovornik, 6. okoliš, kmetijsko področje. 

Marjan Tovornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dolžan sem v imenu naše delegacije opozoriti na izredno kričeče primere, 
ki nastajajo v živinorejski proizvodnji zaradi visokih cen krmil in nizkih cen 
živinorejskih proizvodov. Zato naša delegacija predlaga, da se 9. člen dopolni 
tako, da naj bi se zakon uporabljal šele od 1. 1. 1976, določbe o nadomestilu 
dela obresti pa naj bi se uporabljale tudi za kredite, za katere so bile pogodbe 
sklenjene pred uveljavitvijo zakona. Ista obrestna mera, to se pravi 3 "°/o, pa 
naj se uporablja še naprej za nerazvita področja, in sicer tako dolgo, dokler 
kmetijski proizvodi ne dosežejo tržne cene. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Petelin, predstavnik Zadružne zveze Slovenije! 

Andrej Petelin: Tovarišice in tovariši delegati! Pred nami je osnu- 
tek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. 
Zakon spreminja nekatera bistvena določila starega zakona, zlasti v tem, da 
se obrestna mera, podobno kot je to v družbenem sektorju, diferencira z druž- 
benim dogovorom. Opravlja se tudi nadomestilo obresti za sredstva izven sred- 
stev hranilno-kreditnih služb. Po starem zakonu so bila nadomestila tudi za 
bančne kredite, po novem zakonu pa bi se združeno delo moralo dogovoriti za 
kreditne pogoje za kmetijstvo, tako kakor je v zadnjem letu uveljavljeno pri 
kreditiranju družbene proizvodnje. Zadružna zveza ne more biti ravnodušna 
do raznih sprememb, ki lahko vplivajo tudi na investicijsko pripravljenost v 
zasebnem kmetijstvu v prihodnjem obdobju. Odveč je poudarjati, da v sedanjih 
razmerah, predvsem v živinorejski proizvodnji, ki daje 77 "/o in več tržne pro- 
izvodnje v kmetijstvu, ni kaj prida zavzetosti za nove investicije. Z velikimi 
napori komaj dohajamo že doseženo proizvodnjo, saj je ostarelih kmetov iz 
leta v leto več in vedno manj mladih ostaja v kmetijstvu. Čeprav so zelo po- 
membne tudi kmetije, ki imajo zaposlene izven kmetijstva, se ne moremo pre- 
več zanašati nanje, da bodo ob zboljšanju dohodkov izven kmetijstva nado- 
meščali proizvodnjo na slabo obdelanih zemljiščih in na preveč skrčenem obsegu 
čistih kmetij. Naš cilj mora biti, da bomo imeli take kmetije, ki bodo kot pre- 
delovalne enote zagotavljale tudi primeren dohodek in osebni dohodek iz kme- 
tijstva. Seveda pa brez posodobljenih kmetij ne gre. Najvažnejši dejavnik pa 
je človek, ki bo zainteresiran za pridelavo. Za leto 1975 ne smemo spreminjati 
dosedanjih kreditnih pogojev. Zadružna zveza se popolnoma strinja s tovariši 
delegati, da se to lahko uporablja šele za prihodnje obdobje, od 1976. do 
1980. leta. 

Že lani smo imeli zelo velike težave pri kreditiranju in smo kredite v za- 
sebno kmetijstvo v glavnem dobili v drugi polovici leta, največ pa šele konec 
leta 1974. Škodo je imelo kmetijstvo in celotna naša družba, kar se lahko vidi 
že tudi iz podražitve gradbenega materiala. Dinar v začetku leta ni enak dinarju 
na koncu leta in še izven gradbene sezone. Mimogrede tako zamudimo leto. 
Kaj lahko pomeni dolgoročna politika in injekcije v kmetijstvu, lahko vidimo 
iz naše pretekle prakse. Od leta 1969 do konca leta 1974 smo zahvaljujoč tudi 
urejeni hranilno-kreditni službi in tudi beneficirani obrestni meri povečali hra- 
nilne vloge v hranilno-kreditnih službah od 72 milijonov do 388 milijonov di- 



13. seja 125 

narjev. V zadnjih letih smo zelo povečali investicije v zasebni proizvodnji, in 
sicer od 198 milijonov leta 1972 na 367 milijonov v letu 1973, v lanskem letu 
pa so bile investicije približno take kakor so bile predlansko leto. 

Od tega prispevajo sami kmetje okoli 50hranilno-kreditne službe pa 
13—15 '°/o letno. Za letos so prijave za okoli 700 milijonov predračunske vred- 
nosti, vprašanje pa je, koliko bo uresničeno. Zato mislim, da je izredno po- 
membno, da se za prihodnje obdobje ta stvar uredi. Za letošnje leto morajo na 
vsak način kreditni pogoji ostati enaki, ker lahko kakršnokoli spreminjanje 
povzroči, da bodo krediti odobreni šele v drugi polovici ali pa šele na koncu 
leta. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati. Prosim, tovariš 
Ivo Marenk, pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Glede 
na to, da gre za osnutek zakona, bo Izvršni svet predloge in stališča, ki so bila 
dana v razpravi, proučil in predložil Skupščini predlog zakona. Kljub temu 
pa bi morali nekatere stvari do določene mere razčistiti. Namen zakona je v prvi 
vrsti, da poveča odgovornost občin oziroma splošne porabe v občinah za izvaja- 
nje srednjeročnih planov na področju kmetijstva in da se na ta način zagotovi 
njihova participacija pri zagotavljanju sredstev za benefikacije obresti ter se 
omogoči prek beneficirane obresti oziroma razlike med pasivno in obrestno 
mero pri sredstvih, ki jih vlagajo kmetje in drugo prebivalstvo v hranilno- 
kreditne službe, da se prosti potencial porablja predvsem za naložbe in ne za 
vlaganja v tekočo porabo. V tem smislu so seveda sredstva hranilno-kreditnih 
služb, ki se vlagajo v investicije, zelo pomemben faktor pri premagovanju nižje 
reproduktivne sposobnosti na področju kmetijstva in nujen delež pri investi- 
cijskih konstrukcijah na področju zasebnega kmetijstva. V tem smislu bi bilo 
potrebno videti tudi trenutne težave, ki nastopajo na področju investiranja. 
Zakon sam po sebi investiranje nedvomno pospešuje, trenutna situacija pa 
najbrž deloma vpliva na samo dinamiko investiranja. 

Glede predloga, da naj se zakon uveljavi s 1. 1. 1976, lahko rečem, da je 
bil zakon sprejet kot element tekočega srednjeročnega plana, zato se bo Izvršni 
svet glede tega še posebej skrbno opredelil. V tem trenutku pa se je nemogoče, 
tudi zaradi bilančnih razlogov, opredeliti, ali je to mogoče ali ne. Glede šir- 
jenja pravic, ki iz zakona izhajajo, moramo biti realni in upoštevati, da je 
potrebno hitrejše in močnejše pospeševanje naložb v tistih območjih, kjer so na- 
ložbe res otežene, to pa so seveda nerazvita in obmejna področja, kjer so pri- 
sotni še tudi drugi interesi. 

Glede situacije na Koroškem bi opozorili, da je obveznost tu stvar občin- 
skega proračuna in da bo zaradi tega potrebno iskati po posameznih občinah 
tiste investitorje, ki so vlagali iz posamezne občine, ne glede na to, da je hra- 
nilno-kreditna služba skupna. 

Glede opredelitve za kmeta pa velja opozoriti samo na to, da je treba upo- 
rabljati primerljive kategorije, to pa seveda pomeni, da je zasnova v 7. členu 
primerna, ker nam omogoča primerjavo z dosedanjo situacijo. V tem smislu 
se bo Izvršni svet zavzemal, da se sedanje besedilo zakona zadrži, da se pa 
seveda v razpravi razčisti, kaj to za posamezno občino glede na druge kriterije 
pomeni. Hvala lepa. 



126 Zbor združenega dela 

Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo razpravljati? Prosim! 
Besedo ima tovariš Peter Klinar, predstavnik Zveze hranilno-kreditnih služb 
Slovenije. 

Peter Klinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! To- 
variši pred menoj so pravzaprav povedali že vse, za kar sem bil zadolžen tudi 
jaz. Zato bi želel samo podkrepiti in dati večji poudarek tistim predlogom, ki 
jih je sprejela tudi Zveza hranilno-kreditnih služb na nedavni seji svojega 
poslovnega odbora. Te spremembe se nanašajo na 9. člen osnutka in se glasijo: 
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije, upo- 
rablja pa se od 1. 1. 1976 dalje.« In druga: »Zakon o nadomestilu dela obresti 
za investicije v zasebnem kmetijstvu preneha veljati z dnem uveljavitve tega 
zakona, njegove določbe o nadomestilu pa se še uporabljajo za obračun in iz- 
plačila nadomestil za kredite po sklenjenih pogodbah do dneva, ko se začne 
uporabljati ta zakon, to je do 1. 1. 1976.« 

Obrazložitev: Prehod na nov sistem regresiranja zahteva razne spremembe 
in dopolnitve vseh aktov, ki so bili doslej sprejeti v zvezi s kreditiranjem in 
s pogoji kreditiranja kmetijske kooperacijske proizvodnje. To so družbeni do- 
govor o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Slo- 
veniji za obdobje 1974—1980, ki je bil podpisan 4. 6. 1974 in objavljen v Urad- 
nem listu SRS, št. 5/75, dalje sporazum o obsegu, namenih in nekaterih pogojih 
kreditiranja naložb v kmetijsko in osnovno predelavo kmetijskih pridelkov 
v SR Sloveniji v letu 1974—1980, ki je bil podpisan dne 2. 8. 1974, pogodbe, ki 
jih je sklenila Kmetijska razvojna skupnost Slovenije z Zvezo hranilno-kredit- 
nih služb Slovenije glede dopolnilnih združenih sredstev za kreditiranje koope- 
racij skega kmetijstva in opravljanja tozadevnih operativnih poslov, in končno, 
vse pogodbe, ki jih sklepajo hranilno-kreditne službe, kreditojemalci in investi- 
torji kooperanti. 

Dogovor o dolgoročnem programu so podpisali: Kmetijska razvojna skup- 
nost Slovenije, Gospodarska zbornica, Zadružna zveza SR Slovenije, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, skupščine občin z območja SR Slovenije in vse 
poslovne banke v Sloveniji. 

Sporazum o pogojih kreditiranja so podpisale: Kmetijska razvojna skup- 
nost, vse poslovne banke in Zveza hranilno-kreditnih služb. Vse te podpisnike 
obvestiti o spremembah in jim dati možnost, da v svojih samoupravnih organih 
razpravljajo o spremembah, zahteva določen čas, zlasti, ker bo treba spremembe 
tudi ustrezno tolmačiti. 

Vsi zgoraj navedeni akti so sestavljeni na podlagi določil starega zakona 
o nadomestilu dela obresti in predvidevajo za vse kredite kmetom kooperantom 
še vedno enotno 3°/o obrestno mero, za vse kredite in za vse namene. Novi zakon 
pa spreminja način regresiranja, uvaja diferencirano obrestno mero za razne 
namene investicij in zahteva oziroma predpostavlja, da bodo poslovne banke 
znižale obrestno mero za hranilno-kreditne službe oziroma kredite kmetov ko- 
operantov od dosedanje enotne 10% obrestne mere letno na diferencirano 
obrestno mero po raznih namenih, to je na 3, 6 ah 8 l°/o. Postopek prilagoditve 
zahteva torej, iz navedenih razlogov, določeno daljše razdobje. Zato menimo, 
da naj se začne novi zakon uporabljati šele s 1. 1. 1976, do takrat pa naj se 
uporabljajo določila starega zakona iz leta 1970. 

Končno bi dodal samo še to, da če bo zakon o nadomestilu sprejet s temi 
dodatki, to za letošnje leto ne pomeni nikakršne finančne obremenitve repu- 
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bliških ali občinskih virov. V prihodnjem letu pa bo obremenitev na osnovi 
letošnje mase kreditov seveda nekoliko večja, ker za določeno razdobje letoš- 
njega leta še ne bo veljal novi zakon. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. Pri pripravi zakona naj upošteva 
pripombe, dane v priporočilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter pred- 
loge, dane v razpravi na današnji seji. 

Kdor se strinja s tem sklepom, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 

Sklep je soglasno sprejet. 
Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 14. toč- 
ko dnevnega reda, to je na predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe 
republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno- 
političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1975. 

Predlog odloka je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika 
določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekretarja za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in proračun. Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
obravnava predlog odloka v smislu 296. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije po skrajšanem postopku. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog 
obrazloži! 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skrajšani postopek za predlog tega odloka je potreben zaradi tega, ker je vezan 
na sprejemanje v federaciji. Federacija je predlog odloka o razdelitvi deviz na 
družbenopolitične skupnosti, to je na republike in pokrajini, sprejela v mesecu 
januarju. Na podlagi tega odloka je bilo znano, kolikšna kvota pripada SR 
Sloveniji in tako je Izvršni svet pripravil predlog odloka. Izvršni svet predlaga, 
da se odlok sprejme. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo o postopku. Želi kdo 
o tem razpravljati? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo glede postopka in 
dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta, da se odlok obravnava po skraj- 
šanem postopku. Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim glasuje! (104 delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog Izvršnega sveta, da ob- 
ravnavamo odlok v zadnji fazi. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Zbora 
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi 
pregled razdelitve deviz v letu 1975. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandma- 
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jih Odbora za finance našega zbora in Odbora za finance Zbora občin k naslovu, 
k tretji točki in k novi tretji točki. Zakonodaj no-pravna komisija se z amandmaji 
odborov strinja. Ali se z amandmaji strinja tudi predlagatelj? (Da.) Zeli kdo 
razpravljati? (Ne.) Dajem amandmaje na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odborov za finance našega zbora in Zbora 
občin z večino glasov sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe 
republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno- 
političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1975. 

Kdor je za, naj prosim glasuje. (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Predlog odloka je z večino glasov sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 15. točko dnev- 
nega r e d a, to je na predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 18/74). 

Predlog razlage je predložila Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. Predlog sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo. Poročilo 
ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča skupine delegatov za gospodarsko področje 
28. okoliša. Izvršni svet je dal k predlogu za obvezno razlago pozitivno mnenje. 
Pozitivno mnenje sta dala tudi Gospodarska zbornica in Zveza sindikatov. Ali 
želi predlagatelj še ustno obrazložiti predlog? Besedo ima predstavnik Zakono- 
dajno-pravne komisije tovariš Boštjančič! 

Stane Boštjančič: Tovarišice in tovariši! Po sprejemu zakona o 
stanovanjskih razmerjih v lanskem letu so pri uresničevanju pravic, ki jih daje 
zakon imetniku stanovanjske pravice, nastale nekatere dileme glede razlage 
posameznih določb, predvsem določbe tretjega odstavka 67. člena zakona. Zakon 
v prvem odstavku tega člena namreč določa, da je mogoče imetniku stanovanj- 
ske pravice odpovedati stanovanjsko pogodbo, če je dobil stanovanje od orga- 
nizacije združenega dela kot stanodajalca tudi tedaj, kadar mu preneha lastnost 
delavca v združenem delu po lastni izjavi (razen v primerih upokojitve) ali pa 
zaradi obsodbe za kaznivo dejanje na kazen, ki ima po samem zakonu za po- 
sledico izgubo lastnosti delavca v združenem delu, ali zaradi hujše kršitve delov- 
nih obveznosti. Tretji odstavek pa določa, da določba prvega odstavka ne velja 
za imetnika stanovanjske pravice, ki je dopolnil deset let delovne dobe ali kraj- 
šo delovno dobo, določeno s splošnim aktom stanodajalca. 

Pri uporabi tretjega odstavka tega člena nastopa sporno vprašanje, ali je 
pridobitev stanovanjske pravice vezana na desetletno delovno dobo, doseženo 
v organizaciji združenega dela, ki daje stanovanje, ali na desetletno delovno 
dobo, doseženo pri katerikoli organizaciji. 

Pri uporabi tretjega odstavka 67. člena je prišlo v praksi in pred sodišči 
do različnih, celo povsem nasprotnih tolmačenj. Zaradi tega se številne organi- 
zacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti kakor 
tudi pravni strokovnjaki in teoretiki obračajo na Skupščino SR Slovenije za 
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mnenje, kako se razlaga ta določba oziroma kakšen je bil namen zakonodajal- 
ca ob sprejemanju tega zakona. 

Na Zakonodajno-pravno komisijo so se obrnili s prošnjo za razlago te 
sporne določbe: Združenje visokošolskih zavodov Maribor, Iskra, industrija 
elementov za elektroniko Ljubljana — TOZD Keramika Vižmarje. Splošno 
gradbeno podjetje Gorica in Očinsko javno pravobranilstvo Kranj. Hkrati 
je Delo objavilo več člankov, in to: Nujna avtentična razlaga« z dne 
21. 12. 1974 novinarja Sveta Varška ter kot odmev na ta zapis članek dr. Sime 
Ivanjka in Jolanke Kuhar, v katerih opozarjajo na nejasnosti te določbe ter na 
potrebo po obvezni razlagi. Za razliko od tega konstruktivnega pristopa k zadevi 
pa moramo ugotoviti, da pisanje v nekaterih časopisih, kot je na primer članek 
Ferija Zerdina v ITD, nima ničesar skupnega z obvezno razlago 67. člena, 
ker se primer, ki ga opisuje, obravnava po drugih določbah tega zakona in je 
tako enostransko pisanje le usluga tistim, ki si hočejo po nezakoniti poti, na 
špekulativen način pridobiti stanovanjsko pravico na račun delavcev, ki so da- 
jali svoje prispevke za stanovanjski sklad in so torej edini upravičeni do sta- 
novanjske pravice. Drugače rečeno: tak način prikazovanja obvezne razlage 
javnosti ni primeren in vsebuje le elemente vulgarne razlage zakona, ki ni v 
skladu z ustavo SR Slovenije in novo stanovanjsko politiko, opredeljeno v 
skladu z ustavo v samem zakonu. 

Zagovorniki posebne delovne dobe navajajo, da desetletna splošna delovna 
doba ni tako dolga, da bi upravičevali pridobitev neomejene stanovanjske pra- 
vice v organizaciji združenega dela. Prispevek delavca je v desetih letih premaj- 
hen, da bi upravičeval pridobitev stanovanjske pravice na podlagi prispevka iz 
minulega dela. Stanovanje, ki ga dodeluje organizacija združenega dela, je 
torej predvsem rezultat dela drugih delavcev, ki na podlagi vzajemnosti in 
solidarnosti v organizaciji združenega dela prispevajo sredstva za stanovanjski 
sklad. 

Zagovorniki splošne delovne dobe opirajo svoje stališče na dejstvo, da dela- 
vec, ki dela deset let v različnih organizacijah združenega dela, prispeva v po- 
prečju enak znesek za družbeno reprodukcijo stanovanj kot delavec, ki dela 
deset let v isti organizaciji združenega dela, le da je delavec, ki je večkrat me- 
njal organizacijo združenega dela, dal svoj prispevek v različnih organizacijah. 
Poleg tega je treba upoštevati, da veliko število — skoraj polovica delavcev 
ne ostane v isti organizaciji združenega dela deset let in tako ti delavci prispe- 
vajo skoraj polovico vseh sredstev v stanovanjski sklad, do katerega bi imeli 
pravico le delavci, ki ostanejo nad deset let. 

Ustava izrecno določa, da delavci v združenem delu ne morejo z družbenimi 
sredstvi pridobivati materialnih koristi in drugih prednosti, ki ne temeljijo na 
njihovem delu. Prispevek delavcev, ki so zapustili delovno organizacijo, še pre- 
den so izpolnili deset let delovne dobe, prav gotovo omogoča delavcem, ki osta- 
nejo daljši čas, prisvajanje rezultatov tujega minulega dela. 

Da bi ugotovili, kako to določbo razlagajo sodišča v Socialistični republiki 
Sloveniji, je bila izvedena med sodišči anketa. Na podlagi ankete je bilo ugotov- 
ljeno, da sodišča zastopajo dvoje različnih stališč ter nanje opirajo tudi svoje 
sodne odločbe. Po enem stališču je s tretjim odstavkom tega člena mišljena 
desetletna delovna doba, dosežena v organizaciji združenega dela, ki daje stano- 
vanje (posebna delovna doba); po drugem stališču pa gre za delovno dobo, dose- 
ženo v katerikoli organizaciji združenega dela (splošna delovna doba). 
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Zaradi tako različnih razlag te določbe se je pokazala potreba po obvezni 
razlagi. Hkrati je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, po- 
leg številnih prošenj, kako se razlaga ta določba, prejela tudi pobudo Splošnega 
gradbenega podjetja Gorica, da uvede postopek ter predlaga pristojnim zborom 
predlog za obvezno razlago te določbe. 

Ob obravnavi pobude je ugotovila, da je določba tretjega odstavka 67. člena 
povsem nedvoumna. Zaradi različnih razlag, ki iščejo analogijo predvsem v do- 
sedanji ureditvi, ter zaradi neupoštevanja ostalih določb zakona, predvsem na- 
čela vzajemnosti in solidarnosti, na katerem temelji stanovanjska pravica, je 
potrebna obvezna razlaga, da bi se tako odpravila različna uporaba te določbe 
pred sodišči in da bi bila opravljena dilema za organizacije združenega dela in 
za nosilce stanovanjske pravice, ki so zaradi različne uporabe prizadeti. 

Znano je, da se z obvezno razlago ni mogoče spuščati v presojo ustreznosti 
in primernosti posamezne določbe, ker je obvezna razlaga le ugotovitev namena 
zakonodajalca, to je Skupščine SR Slovenije, ob sprejemanju zakona oziroma 
z obvezno razlago se lahko posamezna določba razlaga v duhu celotnega zakona 
in njegovega namena, če namena zakonodajalca ni mogoče nedvoumno ugoto- 
viti iz dokumentacije, predložene Skupščini ob sprejemanju predpisa. Komisija 
je ugotovila, da iz celotnega gradiva, ki je na razpolago, predvsem iz predloga 
predlagatelja ter stališč in pripomb teles Skupščine, izhaja, da je bila s tretjim 
odstavkom mišljena splošna, to je desetletna delovna doba, ki jo je imetnik 
stanovanjske pravice dosegel v katerikoli organizaciji združenega dela ali v 
delovnem razmerju pri zasebnem delodajalcu ali na delu izven Jugoslavije, ka- 
mor je delavca poslala naša organizacija združenega dela in je v medsebojnem 
razmerju v združenem delu pri tej organizaciji. V to delovno dobo se ne všteva 
delovna doba, pridobljena z beneficiranjem po posebnih predpisih. 

Namen zakonodajalca, to je Skupščine SR Slovenije, je mogoče ugotoviti 
tudi iz postopka nastajanja in dopolnjevanja te zakonske določbe. Tako je na 
primer dotlej veljavni zvezni zakon o stanovanjskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 
11/66) v četrtem odstavku 63. člena določal, da določba prvega odstavka, ki je v 
celoti prevzeta tudi v sedanji republiški zakon, ne velja, če je imetnik stano- 
vanjske pravice več kot deset let ali krajši dogovorjeni čas uporabljal stano- 
vanje, ki ga je dobil glede na svoje delovno razmerje s stanodajalcem. Dotlej 
veljavni zvezni zakon je torej vzel pridobitev stanovanjske pravice na desetletno 
uporabo stanovanja, ki ga je dobil glede na svoje delovno razmerje s stanoda- 
jalcem. 

Tako opredeljena določba je bila v celoti prevzeta v tretji odstavek 85. člena 
osnutka zakona, ki mu je bila dodana tudi varianta k tretjemu odstavku, ki 
se je glasila: »Določba prvega odstavka ne velja, če je imetnik stanovanjske 
pravice nepretrgoma daljši čas uporabljal stanovanje, ki ga je dobil glede na 
svoje delovno razmerje s stanodajalcem. Ta čas pa mora biti določen s splošnim 
aktom stanodajalca.« 

Tako tretji odstavek kot tudi varianta k tretjemu odstavku osnutka sta 
vezala stanovanjsko pravico še na oba kriterija: na uporabo stanovanja in na 
delo pri stanodajalcu. 

K tako opredeljenim določbam osnutka so dale svoje pripombe Zakono- 
dajno-pravna komisija, Komisija za vloge in pritožbe, Odbor za urbanizem ter 
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo Republiškega zbora in Zasedanje de- 
legatov občin. Vsa ta telesa Skupščine, razen Odbora za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo Republiškega zbora, so menila, da je potreb- 
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no stanovanjsko pravico vezati na delovno razmerje, in to na določeno dobo, 
ki je lahko daljša kot deset let, da pa nikakor ne ustreza določba, ki veže prido- 
bitev stanovanjske pravice na določeno dobo uporabe stanovanja, ki ga je de- 
lavec dobil v zvezi z delom pri stanodajalcu. 

Opozorjeno' je bilo, da ustavna pravica do stanovanja kot splošna pravica 
človeka in občana ne more biti vezana na delo v isti organizaciji, saj bi pojmo- 
vanje stanovanjskega sklada, vezano na temeljno organizacijo združenega dela 
oziroma delovno organizacijo, negiralo pojem družbene lastnine kot celotne 
lastnine delovnih ljudi in občanov in kot skupne, neodtujljive osnove družbenega 
dela in družbene reprodukcije, namenjene za zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb in interesov ter za razvijanje materialne osnove socialistične družbe 
in socialističnih samoupravnih odnosov. Opredeljevanje družbene lastnine v 
smislu izključne razpolagalne pravice organizacije združenega dela, s katero 
se delavca zaveže k delu v določeni organizaciji, sili v razmišljanje o ustvarjanju 
neke vrste podjetniške lastnine kot oblike prisvajanja rezultatov tujega dela, 
ki je tuja samoupravnim socialističnim odnosom. 

Upoštevajoč te pripombe je predlagatelj zakona predložil Skupščini seda- 
nje besedilo zakona, ki se v fazi predloga ni spremenilo in iz katerega je glede 
na osnutek in takrat veljani zvezni zakon v celoti izpadla varianta, hkrati pa je 
iz tretjega odstavka osnutka izpadlo besedilo >uporabljal stanovanje, ki ga je 
dobil glede na svoje delovno razmerje s stanodajalcem.« 

Iz tako nastalega tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih raz- 
merjih je mogoče nedvoumno zaključiti, da je zakonodajalec pri pripravi pred- 
loga mislil na splošno, torej na desetletno delovno dobo, pridobljeno v kateri- 
koli organizaciji združenega dela, saj je vezanje na uporabo stanovanja in delo 
pri isti organizaciji združenega dela bilo v fazi osnutka še sestavni del te določ- 
be, v fazi predloga pa je odpadlo. Zelo jasno in nedvoumno besedilo tretjega 
odstavka osnutka, ki je vezalo stanovanjsko pravico na uporabo stanovanja, pri- 
dobljenega na podlagi delovnega razmerja s stanodajalcem, je bilo nadomeščeno 
z desetletno splošno delovno dobo. 

Zakonodajno-pravna komisija se je obrnila tudi na nekatere republiške 
organe in organizacije, ki so sodelovale že v fazi sprejemanja zakona, da bi tudi 
prek njih ugotovila, kakšno stališče so zavzemali v fazi sprejemanja tega zakona 
ter kakšno stališče zastopajb sedaj. Svoje stališče so posredovali: Republiški se- 
kretariat za urbanizem kot predlagatelj zakona, Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, Republiški svet za vprašanje družbene ureditve Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiški sekretariat za delo, Republiški svet Zveze sin- 
diktov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Vsi ti ugotavljajo, da je bila 
s 67. členom zakona o stanovanjskih razmerjih mišljena splošna delovna doba, 
to je desetletna delovna doba, ki jo je delavec kot nosilec stanovanjske pravice 
pridobil v katerikoli organizaciji združenega dela, ki temelji na pravici delavca 
iz njegovega sedanjega in minulega dela ter na načelu vzajemnosti in solidar- 
nosti, na podlagi katerega vsi delavci v združenem delu prispevajo sredstva za 
razširjeno reprodukcijo stanovanj. 

Hkrati pripominjamo, da je Republiški sekretariat za urbanizem kot pred- 
lagatelj zakona opozoril, da prihaja do sporne razlage tudi zato, ker vprašanja 
pravic iz minulega dela še niso normativno urejena in je republiški zakon o 
stanovanjskih razmerjih prvi reguliral dosežene družbenoekonomske odnose, 
čeprav sistemsko spadajo v zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združe- 
nem delu. Poleg tega je potrebno določbo 67. člena zakona razlagati v kontekstu 
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vseh določb zakona, predvsem ob upoštevanju določbe 1. člena, v katerem je 
izraženo načelo, da delovni ljudje pridobijo stanovanjsko pravico na podlagi 
svojega prispevka iz osebnega dohodka za razširjeno reprodukcijo stanovanj 
ter uspehov svojega dela in prispevkov iz sedanjega in minulega dela za pove- 
čanje dohodka temeljne organizacije združenega dela in celotnega družbenega 
dohodka. 

To pravico uresničujejo delovni' ljudje in občani s svojimi sredstvi ter z 
združevanjem svojega dela in sredstev na temelju vzajemnosti in solidarnosti 
z delom in sredstvi drugih v samoupravni stanovanjski skupnosti, organizaciji 
združenega dela, krajevni skupnosti in občini. Tudi dejansko stanje potrjuje 
omenjena zakonska načela, saj delovni ljudje že od leta 1961 obvezno odvajajo 
sredstva za stanovanjsko graditev, ki se uporabljajo tudi za razširjeno reproduk- 
cijo stanovanj izven temeljnih organizacij združenega dela. 

Glede na tako ugotovljeni namen predlagatelja zakona in Skupščine SR 
Slovenije v fazi sprejemanja Zakonodajno-pravna komisija predlaga zboru, da 
predloženo obvezno razlago obravnava in sprejme. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim! Besedo ima tovariš Andrej Vidovič z gospodarskega področja, 28. okoliš 
— Vrhnika. 

Andrej Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav ste stališča naše skupine delegatov že prejeli v pismeni obliki z gradi- 
vom, ki je bilo predloženo pred pričetkom današnje seje, bom dodal še nekatera 
dopolnila. 

Delegati skupine delegatov 28. okoliša za gospodarsko področje se strinja- 
mo z razlago tretjega odstavka 67. člena o stanovanjskih razmerjih in menimo, 
da je taka razlaga edino pravilna. V razpravi o obvezni razlagi smo prišli do 
zaključka, da bi zakon s tako vsebino lahko zavirajoče vplival na nadaljnjo grad- 
njo družbenih najemnih stanovanj. To utemeljujemo s tem, da smo se ob spre- 
jemu strinjali z njegovo vsebino, ker nam je bilo jasno, da hočemo z njim za- 
ščititi delavca in njegove pravice na tem področju in ker smo računali na hitrej- 
šo rast stanovanjskega fonda, ki pa danes ni. Med glavnimi vzroki za zaostajanje 
te gradnje je prevelika inflacija v gradbeništvu. Zakonodajno-pravna komisija 
se opira na trditev, da že od 1961. leta dalje vsi prispevamo sredstva v ta namen, 
kar je sicer res. Postavlja pa se vprašanje, kako so bila ta sredstva v posameznih 
organizacijah združenega dela porabljena. Nekatere organizacije združenega 
dela so zelo skrbno delile ta sredstva, zlasti so skrbele za delavce z repa dohod- 
kovne lestvice, nekatere pa so skrbele predvsem za tako imenovana kadrovska 
stanovanja, kar se da ugotoviti iz sestava imetnikov stanovanjske pravice v 
družbenem stanovanjskem skladu. 

Menimo, da so se zaradi tega te organizacije združenega dela znašle s tem 
zakonom v neenakopravnem položaju, posebno zaradi tega, ker je stanovanjska 
gradnja še vedno nujni del kadrovske politike. 

V razpravi v večjih temeljnih organizacijah združenega dela občine Vrhnika 
je bilo izraženo mišljenje, da bi lahko zaradi takega stanja na tem področju 
prišlo do izrabljanja tega določila. Zato predlagamo, da se sproži postopek za 
ponovno preverjanje določila 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih oziroma 
s tem v zvezi postopek za spremembo tega zakona. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim! Besedo ima delegat Adolf Jurše iz 13. okoliša za področje gospodarstva. 

Adolf Jurše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša je tudi naša skupina 
prišla do podobnih ugotovitev kot skupina iz 28. okoliša, z Vrhnike. Zato ugo- 
tovitev ne bom ponavljal. Dal bom pripombe k poročilu, ki sta ga predložila od- 
bora Zbora združenega dela in Zbora občin. V poročilu je navedeno, da si 
lahko temeljne organizacije probleme uredijo s pravilniki in samoupravnimi 
sporazumi ter dogovori v okviru stanovanjske skupnosti. 

Naša skupina je obravnavala tudi to obrazložitev in se z njo ni strinjala. 
Zakaj? Osnovno vodilo pri dogovarjanju in sporazumevanju je reševanje skup- 
nih interesov, ki se izražajo v samoupravnih sporazumih, pravilnikih in splošnih 
aktih. Vendar nobeno določilo ne sme biti v nasprotju z zakonom ali bolj stro- 
go, kot so zakonske določbe. Če uporabim to za obravnavani 67. člen, pomeni: 
če bo sprejet predlog za razlago v predloženem besedilu, noben interni akt ne 
more vezati delavca na delovno organizacijo, če ima delavec več kot 10 let skup- 
ne delovne dobe. Ta ugotovitev je bila navedena tudi danes. 

Kot zaključek bi navedel še naše stališče, da ta razlaga nedvomno temelji 
na novih odnosih stanovanjske politike, ki upošteva elemente minulega dela in 
ki ščiti delavca in njegovo stanovanjsko pravico. Vendar iz razlogov, ki so bili 
povedani, predlagamo, da se sproži postopek za spremembo tega zakona. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima re- 
publiški sekretar za urbanizem Boris Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! Mi- 
slim, da je ta razprava v veliki meri posledica dejstva, da delegatska skupščina 
ni sodelovala pri pripravi in razpravi o zakonu o stanovanjskih razmerjih. 
Ko so se pojavile zahteve in iniciative, da se pripravi obvezna razlaga 67. -čle- 
na tega zakona, smo se v bistvu srečali z nekaterimi heizživetimi zahtevami in 
koncepti, ki izhajajo še iz časa, ko se v Sloveniji še nismo lotili urejanja druž- 
benoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju na nov način. 

Zaradi tega bi vas, delegati, in prek vas tudi vse delegacije spomnil na 
izhodišče, na katerem temelji celotna stanovanjska zakonodaja, to je na resolu- 
cijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, ki je bila sprejeta spo- 
mladi leta 1972. Z njo smo v naši republiki v celoti spremenili temelj za izde- 
lavo stanovanjskih zakonov in tudi družbenoekonomski položaj v stanovanj- 
skem gospodarstvu. Naša nova zakonodaja se je začela izvajati vzporedno, delo- 
ma pa še celo pred sprejemom ustavnih amandmajev. Zakon o stanovanjskih 
razmerjih pa je bil sprejet že po novi ustavi in je z novo ustavo usklađen. 

Mislimo, da ta nova razlaga niti ni potrebna. Če ne bi prišlo do različne 
prakse, res ne bi bila potrebna. Kdor je proučil 1. člen zakona o stanovanjskih 
razmerjih, je moral že iz tega člena dojeti, da gre za nove odnose in za novo po- 
litiko na tem področju. Z novo zakonodajo smo spremenili veliko zadev na 
stanovanjskem področju. Uvedli smo obveznost planiranja stanovanjske gra- 
ditve na vseh ravneh, od TOZD do republike. Uvedli smo izredno močne ele- 
mente solidarnosti in vzajemnosti, za katere vemo, da jih v razdobju 1965—1973 
na stanovanjskem področju sploh ni bilo. V tem obdobju je bilo to področje v 
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celoti izpostavljeno dominaciji trga in individualnemu reševanju. Vsak je bil v 
bistvu sam odgovoren za to, ali bo prišel do stanovanja ali ne. To je tudi raz- 
dobje največjega nazadovanja graditve družbenih najemnih stanovanj v povoj- 
nem času, odkar je bilo leta 1956 organizirano financiranje stanovanjske gra- 
ditve. 

Solidarnost in vzajemnost sta temeljna elementa zakonov s področja stano- 
vanjskega gospodarstva. Za njuno realizacijo je predvidena tudi samoupravna 
osnova, to je samoupravna stanovanjska skupnost. Med temeljnimi nalogami 
samoupravne skupnosti ni le zbiranje sredstev in njihova delitev za solidarno 
grajena stanovanja, za stanovanja iz družbenih sredstev in za gospodarjenje z 
eksistenčnimi stanovanji v ekonomskem smislu, ampak tudi na samoupraven 
način razreševati vse tisto, česar v dobi administrativnega vodenja stanovanj- 
skega gospodarstva nikoli nismo uspeli razrešiti. 

Ne glede na to, kako razlagamo ta zakon, je še vedno delavca z dvema 
otrokoma, ki je dobil stanovanje, pa je po treh letih zapustil svojo delovno 
organizacijo, zelo težko izseliti iz tega stanovanja, ne glede na določbo zakona. 

Po letu 1972 smo uvedli in prvič uzakonili diferencirano družbeno pomoč 
v stanovanjskem gospodarstvu. S 13. členom zakona o financiranju in progra- 
miranju stanovanjske graditve smo zavezali vse temeljne organizacije k zdru- 
ževanju stanovanjskih sredstev. Dejansko smo tudi združevanje izpeljali s sa- 
moupravnimi sporazumi. Največji del slovenskih občin združuje ta sredstva na 
podlagi sporazumov. To se pravi, tudi na tem področju je bilo dano soglasje 
delovnih ljudi, da združujejo sredstva za reševanje stanovanjske problematike. 
V tem času smo za več kot polovico povečali stanovanjsko gradnjo, pri čemer 
je treba posebej podčrtati, da vzajemnost in solidarnost zajemata več kot polo- 
vico teh sredstev. Celotna stanovanjska zakonodaja pri nas sloni na dejstvu, 
da je stanovanje družbena lastnina, da je posebnega pomena in da je v veliki 
meri rezultat minulega dela delovnih ljudi. 

Zaradi tega je nemogoče naprej razvijati stanovanjsko zakonodajo, če 
vežemo delavca na določeno temeljno organizacijo samo zaradi stanovanja. V 
pripravljalnih fazah do sedaj sprejetih zakonov smo vedno menili, da iz naslova 
minulega dela lahko zahtevamo desetletno delovno dobo kot tisto dobo, na 
podlagi katere ima delavec absolutno pravico do zaščite, ne glede na to, ali je 
menjal delovno organizacijo. Ta njegova pravica izhaja iz prispevka, ki ga je 
delavec dal v obliki dela, in stanovanjskega prispevka, ki ga je kjerkoli dal 
družbi. Te njegove pravice ne moremo vezati na določeno TOZD. Opozoril bi 
vas, da je dosedanje reševanje stanovanjske problematike na podlagi na novo 
sprejetih zakonov izhajalo iz določenega stanja: 

V tem obdobju je bila naša družba izpostavljena vedno močnejšemu uve- 
ljavljanju skupinskega lastništva nad družbeno lastnino. Kazalo je, da se bomo 
kmalu spremenili v veliko delniško družbo, v kateri ima vsak posameznik svoj 
del lastnine. Znano je, da smo te zadeve z novo ustavo razčistili in odločno pre- 
sekali. 

To je bilo obdobje velikega nazadovanja obsega družbene najemne gradnje, 
kar nam je narekovalo določeno politiko tudi glede zaščite pravic temeljne 
organizacije združenega dela in delavca. Za to razdobje je bil značilen soraz- 
merno visok primanjkljaj stanovanj. V letu 1961 smo imeli v Sloveniji 61 tisoč 
stanovanj manj kakor gospodinjstev, leta 1970 še 47 tisoč stanovanj manj kot 
gospodinjstev. 
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Ne sprejemam trditve, navedene v stališču delegacije z Vrhnike, da nismo 
intenzivno povečali stanovanjske graditve. Njihov podatek ni točen. V letu 1974 
smo prvič v povojni zgodovini Slovenije zgradili več kot 11 tisoč stanovanj. Od 
tega smo 8 tisoč stanovanj zgradili v družbenem sektorju. To dokazuje našo od- 
ločno usmeritev na povečanje obsega stanovanjske graditve in na doseganje 
novih relacij in novih možnosti. 

V letih 1971—1974 smo zgradili 41 500 stanovanj. 
Strinjamo se, da prinaša rešitev, za katero se zavzema tudi obvezna razlaga, 

dvoje praktičnih vprašanj: 
1. Kako naj ob taki rešitvi tudi v bodoče ohranimo interes temeljnih orga- 

nizacij združenega dela za vlaganje sredstev v gradnjo družbenih najemnih sta- 
novanj? To je vprašanje, za katerega smo vsi živo zainteresirani. 

2. Ali je treba sprejeti načelo, da mora na temelju pravic iz minulega dela 
delavec po neki določeni delovni dobi dobiti zase in za svojo družino primerno 
stanovanje? Ali kot socialistična družba lahko sprejmemo obveznost, da delav- 
cu po desetem letu delovne dobe uresničimo pravico do stanovanja? Tega nismo 
napisali v zakonu, moram pa povedati, da smo se s tem vprašanjem pri pripravi 
republiških zakonov zelo resno ukvarjali. Menili smo, da bi bilo treba zagotoviti, 
da bi v razdobju 1975—1980 razrešili stanovanjska vprašanja vseh tistih de- 
lavcev, ki imajo več kot 15 let delovne dobe. Po letu 1980, najpozneje pa do 
leta 1985, ne bi smelo biti delavca z družino, ki bi imel 10 let delovne dobe in 
ne bi imel stanovanja. 

To ni navedeno v zakonu. Menili smo, da mora to biti stvar političnega in 
samoupravnega dogovora in da je pravica delavca, da svobodno izbira delo. 
Delovnemu človeku moramo zajamčiti svobodo, pravico do dela in pravico do 
stanovanja. 

Ko se je pojavila zahteva po drugačni razlagi zakona, smo opravili o tem 
široke posvete. V rešitvi, ki jo sprejemamo oziroma za katero se ponovno zavze- 
mamo, pa se moramo distancirati od dveh vprašanj, ki nam ne morejo biti v čast. 
Gre za to, da delavca zaradi tega, ker se je v določenih okoliščinah odločil za 
delo v neki temeljni organizaciji, ne moremo vezati na to temeljno organizacijo, 
ker je od nje dobil stanovanje. To bi vse preveč spominjalo na položaj kmeta v 
fevdalizmu, ko tudi ni mogel nikamor, ker je bil priklenjen na zemljo. Ne bi bilo 
prijetno, če bi nam kdo pripisal, da se odločamo za enake ali podobne rešitve, kot 
jih imajo nekatera ameriška podjetja, kot so General Motors, Ford in druga. 
V teh podjetjih delavci, ki pridejo na delo, dobijo stanovanje, toda podpišejo 
pogodbo da bodo 15 let v podjetju. Z njo se zavežejo, da ne bodo stavkali, da 
ne bodo negodovali zaradi delovnih pogojev in da ne bodo člani nekaterih poli- 
tičnih ali drugih organizacij. S to primerjavo nisem hotel kritizirati tistih, ki se 
zavzemajo za to, da se mora zavarovati interes temeljne organizacije združe- 
nega dela, da se preprečijo špekulacije ter nesramno izkoriščanje. 

Dejstvo je, da se mnoge naše delovne organizacije lahko pohvalijo s tem, da 
so izločale veliko sredstev za stanovanjsko gradnjo. Med temi so na prvem mestu 
projektantske delovne organizacije, banke, zavarovalnice itd. Nekatere med 
njimi imajo skoraj v celoti rešena svoja stanovanjska vprašanja. Res je, da s 
svojo politiko cen včasih podjetjem omogočamo nadpovprečno akumulacijo in 
da pridejo razdobja, ko brez krivde delavcev v podjetjih skoraj ni akumulacije. 
Zaradi tega mislimo, da ni vedno samo zasluga delovne organizacije, da lahko 
izloča večja sredstva za stanovanja svojih delavcev. Ker je več kakor 50 °/o cen 
administrativno določenih, je vprašanje, koliko je lahko pri oblikovanju cen 
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posamezna delovna organizacija svobodna in res lahko izloča več za stanovanjsko 
graditev. Ze tretje leto izločamo v Sloveniji skoraj povsod najmanj 6®/# od 
bruto osebnih dohodkov ■— ne iz dohodka delovnih organizacij, kar je povsem 
druga kategorija. 

Na koncu bi dodal še to, da smo po obširnih posvetih enotnega mnenja, da 
je treba ostati na osnovnih izhodiščih, na katerih temelji celotna, doslej zgrajena 
stanovanjska zakonodaja. Prepričan sem, da nas bo pri tem podpirala tudi dele- 
gatska skupščina. Interes delavcev v tistih temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki imajo tako kadrovsko in razvojno politiko, da iz dohodka in osebnega 
dohodka čimveč izločajo za stanovanjsko graditev, je, da bi ta prizadevanja 
uresničili. To bi bilo v skladu z našimi interesi in tudi z interesi vseh, ki delamo 
in odgovarjamo za razvoj stanovanjskega gospodarstva. 

V pripravi je samoupravni sporazum o delitvi stanovanj, ki naj bi ga spre- 
jele vse organizacije združenega dela in temeljne organizacije združenega dela 
samoupravne skupnosti in drugi dejavniki. Na podlagi tega sporazuma se bo 
uredila medsebojna obveznost med TOZD in OZD v primeru, ko delavci me- 
njajo delovne organizacije. Po tem sporazumu vsaka organizacija ne bi dobila 
le delavca, ampak bi morala prevzeti tudi obveznosti, ki jih je ta delavec na 
tak ali drug način sprejel v organizaciji, iz katere je prišel. Dejstvo je tudi, da gre 
fluktuacija v obe smeri: iz organizacij delavci odhajajo in vanje prihajajo. Zato 
je veliko realnejše, da na samoupravni način znotraj samoupravnih skupnosti 
razrešujemo to vprašanje, na podlagi dogovorov, s katerimi se lahko mnoge 
zadeve uredijo za nazaj in ne samo za naprej. Mislimo, da je prav ta komponen- 
ta skupnega gospodarjenja s celotnim stanovanjskim skladom med najpomemb- 
nejšimi v samoupravni stanovanjski skupnosti. Razviti se mora vse, kar ima 
karakter skupnega gospodarjenja v stanovanjski skupnosti. Če na te zadeve 
gledamo tako in če se vsi zavzemamo za to, da se samoupravni sporazum 
uveljavi in da postane naša vsakodnevna praksa ob prehodu delavcev iz ene 
temeljne organizacije v drugo, potem bomo nedvomno delali na modernih 
konceptih in resnično naredili zgodovinski korak na poti osvobajanja delavca. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo rapravljati? Ali 
lahko končam razpravo? (Da.) Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena za- 
kona o stanovanjskih razmerjih. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (114 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(8 delegatov.) 1 

Ugotavljam, da je predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih sprejet. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega r e d a , to je na obravnavo predlo- 
ga za obvezno razlago drugega odstavka 144. člena obrtnega zakona (Uradni list 
SRS, št. 26/73), ki ga je predložila Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. 

Prejeli ste tudi dopis Skupščine občine Maribor, s katerim umika svoj pred- 
log, za izdajo zakona o spremembi obrtnega zakona z dne 9. 4. 1974. Izvršni 
svet je dal k predlogu pozitivno mnenje, pri čemer naj se v drugem odstavku 
obvezne razlage pred besedo »obrtniku« vstavi beseda »samostojnemu«. Ali želi 
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predstavnik Zakonodajno-pravne komisije še ustno obrazložiti pismeno poro- 
čilo? (Ne želi.) Prosim, da zavzame stališče do predloga Izvršnega sveta! 

Stane Boštjančič: Mislim, da ni potrebna dopolnitev »samostojni 
obrtnik«. Ce razlagamo obrtni zakon, potem je obrtnik obrtnik. Beseda »sa- 
mostojen« je popolnoma odveč, ker se razume, da gre tukaj za človeka, ki samo- 
stojno opravlja določeno dejavnost s sredstvi v zasebni lastnini. Menim, da bese- 
da »samostojni« ni potrebna. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim za mišljenje predlagatelja! Besedo 
ima Ivan Kogovšek, predstavnik Izvršnega sveta! 

Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je predlagal dopolnitev »samostojni obrtnik«, in sicer zato, da ne 
bi bilo dvoma, ker imamo več vrst obrtnikov. Po obrtnem zakonu je obrtnik 
tudi tisti, ki se ukvarja z domačo obrtjo, umetno obrtjo, ki opravlja obrt kot po- 
stranski poklic in podobno. Pogosto tak obrtnik sploh ne sme zaposlovati de- 
lavcev. 

Razlog za našo dopolnitev je tudi ta, da je že v ustavi poudarjena samostoj- 
nost pri zasebnem delu in tudi v temeljnih in drugih načelih obrtnega zakona 
je dan besedi »samostojni obrtnik* poseben značaj. Pri tem gre za osebo, ki 
opravlja obrtno dejavnost na podlagi obrtnega dovoljenja v skladu z obrtnim 
zakonom. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati (Ne.) 
Lahko zaključim razpravo? Obveščen sem, da Zakonodajno-pravna komisija 
sedaj popravlja svoje prvotno mišljenje in se strinja s predlogom Izvršnega 
sveta. 

Dajem na glasovanje predlog za obvezno razlago 2. odstavka 144. člena obrt- 
nega zakona z dopolnitvijo, da naj se poleg besede »obrtniku« vstavi še beseda 
»samostojnemu«. Kdor je za razlago z navedeno dopolnitvijo, naj prosim glasuje! 
(129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejeta razlaga k obrtnemu zakonu in njena 
dopolnitev. 

Zaključujem to točko in prehajam na 17. točko dnevnega reda, to 
je na statut Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje Samoupravna interesna 
skupnost elektrogospodarstva Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določila tovariša Cirila Marinška, predsednika 
Izvršnega odbora in Aleksandra Zivka, sekretarja Samoupravne interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva SR Slovenije. 

Statut so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Odbor za družbeno- 
politični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali, svoja 
poročila. Predlog odloka o soglasju in poročila ste prejeli. Tudi Izvršni svet je 
dal k statutu pozitivno mnenje. Želijo predstavniki predlagatelja in odborov še 
ustno obrazložiti pismena poročila? Ne želijo. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker nihče ne želi razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k statutu 
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Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije, ki se glasi: 
»Predlog odloka o soglasju k statutu Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva SR Slovenije. Daje se soglasje k statutu Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije dne 26. decembra 
1974.« 

Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Odlok je sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o premiji za sojo in o zagotavljanju sredstev za njeno izplačevanje, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin, Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbenoekonomski razvoj našega 
zbora ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila teh teles ste prejeli. Prejeli ste 
tudi mnenje Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Izvršni svet je dal k temu osnutku zakona pozitivno mnenje. Želijo predlagatelj 
ali poročevalci odborov še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? Besedo ima 
predstavnik Izvršnega sveta Ivo Marenk, pomočnik republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Glede 
na to, da je v odborih tekla razprava na podlagi predloga stališč Republiškega 
sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Izvršni svet pa je šele včeraj 
razpravljal o osnutku zakona, dovolite, da sporočim tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Izvršni svet v načelu podpira mnenje Republiškega sekretariata za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in predlaga, da se sprejme za delo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ elastično stališče, 
predvsem v tem smislu, da se poskušajo uveljaviti pripombe, ki so jih odbori 
sprejeli k 2. in 3. členu. Z drugimi besedami: Izvršni svet nima pripomb k 
stališču odborov, ki so navedeni v njihovih poročilih, predloženih za sejo zbora. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima Zdenka Jurančič, delegatka iz Kranja za gospodarsko 
področje in delegatka v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da kot 
član delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ podam nekaj misli v zvezi s predloženim osnutkom zakona o premiji 
za sojo. 

V resoluciji za leto 1975 je zapisano, da bo težišče proizvodne politike v 
kmetijstvu na večji proizvodnji pšenice, koruze, sladkorne pese, sončnic, soje, 
sladkorja in olja. Opredelitev za pospeševanje pridelovanja soje je v resoluciji 
podana kot ena prioritetnih nalog za kmetijstvo. K taki formulaciji so sestav- 
ljalce resolucije vodili razlogi, ki so navedeni v stališčih sekretariata za kmetij- 
stvo in jih ne bom ponavljala. Poudarila bi le stališče delegacije, ki meni, da je 
sprejem takega zakona začasen ukrep. V prvem letu, ko želimo, da se poveča 
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proizvodnja soje, naj bo uvedena začasna premija kot eden od elementov po- 
speševanja proizvodnje. 

Poudariti moram tudi, da je bil proračun federacije, kot tudi proračuni 
republik in pokrajin, sprejet že v lanskem letu. Za premiranje proizvodnje soje 
ne moremo predvideti novih dajatev republik in pokrajin. Zato menimo, da je 
potrebno sredstva za te namene poiskati znotraj proračuna federacije. 

V okviru srednjeročnega načrta je potrebno rešiti naslednja vprašanja: 
predvsem se je potrebno opredeliti, ali bomo poskušali doma pridelati vso po- 
trebno količino soje ali jo bomo še naprej pretežno ali delno uvažali. Pri tem 
imam v mislih načrtovano kapaciteto tovarne za predelavo soje, ki se gradi v 
Zadru in ki naj bi sojo izključno uvažala. Nadalje je potrebno proučiti, kakšna 
naj bo garantirana cena, da bo stimulirala večje pridelovanje, saj vemo, da cena, 
ki je izračunana, ni realna, ker je pridelovanje na izredno nizki ravni produktiv- 
nosti. Slišali smo, da znaša hektarski donos komaj dobro polovico od donosa, 
ki ga dosegajo pridelovalci v Nemčiji. Ob tem je treba proučiti tudi funkcijo 
materialnih rezerv pri stimuliranju domače proizvodnje soje. 

Zato predlagam, da da zbor soglasje k osnutku tega zakona in pooblasti dele- 
gacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, da prične z osta- 
limi delegacijami usklajevanje stališč. O predlogu zakona bi razpravljali takrat, 
ko bo izdelan določen predlog. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi 
nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o premiji za sojo 
in o zagotavljanju sredstev za njeno izplačevanje. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena v 
poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter pripombe, ki so blie dane 
na seji zbora. Predlagatelj naj jih upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Zaključujem to točko in prehajam na 19. točko dnevnega reda, to 
je na obravnavo predloga zakona o ratifikaciji konvencije med Socialistično fe- 
derativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Norveško o socialnem zavaro- 
vanju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Komi- 
sija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa njihova po- 
ročila ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi predlog odloka. 

Izvršni svet je dal k predlogu zakona pozitivno mnenje. Želijo predstavniki 
predlagatelja ali predstavniki odborov še ustno obrazložiti pismena poročila? 
Ne želijo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji konvencije med SFRJ in Kraljevino Norveško o socialnem zavarovanju. 
Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o soglasju soglasno sprejel. 
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Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izvolitev članov Sveta republike, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložilo v obravnavo Predsedstvo SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Predsedstvo določilo tovariša Jožeta Lončariča, 
člana Predsedstva. Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, ki je dala mnenje. Mnenje ste prejeli. Prav tako ste 
prejeli tudi predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike. Z dopisom dne 
21. 3. 1975 ste prejeli nov predlog za izvolitev članov Sveta republike. Izvršni 
svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Ali želi predstavnik Predsed- 
stva še kaj ustno dodati k poročilu? (Da.) Prosim! Besedo ima tovariš Jože Lon- 
čarič, član Predsedstva SR Slovenije. 

Jože Lončarič: Tovarišice in tovariši delegati! Z ustavo Socialistične 
republike Slovenije smo določili ustavne pogoje in norme za naš nadaljnji 
družbeni, ekonomski in socialni razvoj v samoupravnem socializmu v skup- 
nosti narodov in narodnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
Zato je uresničevanje ustavnih določil stalna in primarna naloga, tako delavcev 
v združenem delu in občanov kot tudi organiziranih družbenih subjektov na 
vseh ravneh. Tudi predlog za izvolitev članov Sveta republike, ki ga je Pred- 
sedstvo Socialistične republike Slovenije poslalo Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije, in izvolitev članov Sveta republike na današnjem zasedanju 
zborov sodi v okvir uresničevanja naše ustave. 

Ustava Socialistične republike Slovenije v 391. členu določa, da »Pred- 
sedstvo republike lahko sklicuje Svet republike zaradi obravnavanja vprašanj 
samoupravnega socialističnega razvoja, odnosov z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama in tujino ter zaradi obravnavanja drugih vprašanj 
splošne politike«. 

Za uresničitev ustavnih določil je Skupščina SR Slovenije na sejah zborov 
dne 29. januarja 1975 sprejela zakon o Svetu republike. Izhodišče zakona je, 
da je Svet republike politično posvetovalno telo Socialistične republike Slove- 
nije, katerega člani na zahtevo Predsedstva republike na sejah Sveta ali po- 
samično obravnavajo tista vprašanja, ki jih že ustava določa za delo Sveta re- 
publike, ter da'jejo o njih mnenja in predloge. Zakon dalje določa, kdo je lahko 
izvoljen za člane Sveta republike in katerih funkcij hkrati ne morejo oprav- 
ljati člani Sveta republike, ter ureja nekatera druga vprašanja o delu Sveta 
republike in o pravicah članov. Zakon v 3. členu določa, da člane Sveta repu- 
blike voli na predlog Predsedstva Socialistične republike Slovenije Skupščina 
Socialistične republike Slovenije za dobo štirih let. Člani so lahko po preteku 
štiriletne dobe ponovno izvoljeni. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je na osnovi zakonskih do- 
ločil in prej izdelanega postopka ter izoblikovanega predloga za izvolitev članov 
Sveta republike, ki je podan v pismeni obrazložitvi predloga, ki so ga sprejeli 
vsi delegati, odločilo, da predlaga zborom Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, da izvolijo v Svet republike 62 članov. 

Pri evidentiranju možnih kandidatov za člane Sveta republike so bile pre- 
gledane vse razpoložljive kadrovske liste predvojnih in medvojnih revolucio- 
narjev in kadrov, ki so v tem času opravljali najodgovornejše funkcije in 
naloge. Pregledani so bili tudi seznami medvojnih in povojnih kadrov, in sicer 
tistih, ki so bili v tem obdobju izvoljeni v vodstva republiških in zveznih druž- 
benopolitičnih organizacij, v organe in izvršilna telesa republiške in zvezne 
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skupščine, v skupščine in njihova telesa. Pregledani so bili še nekateri kadrov- 
ski seznami, kot npr. nagrajencev AVNOJ, nosilcev »Partizanske spomenice 
1941«, funkcionarjev v diplomatskih službah, ustanovnih članov in članov Ple- 
numa Osvobodilne fronte ter drugi razpoložljivi seznami tistih kadrov, ki so po 
določilih zakona lahko izvoljeni za člane Sveta republike. 

Predloge možnih kandidatov za člane Sveta republike, glede na zakonsko 
določene in delovno dogovorjene kriterije, kdo je lahko izvoljen za člana Sveta 
republike, so posredovale tudi pristojne komisije in organi republiških druž- 
benopolitičnih organizacij in organov, ki sodelujejo v Koordinacijskem odboru 
za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije. 
Ti organi, to so Centralni komite ZKS, Republiška konferenca SZDL, Repu- 
bliški odbor Zveze borcev NOV, Republiška konferenca za družbeno aktivnost 
žensk, Republiški svet Zveze sindikatov, republiška gospodarska zbornica, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije in Predsedstvo Socialistične republike Slovenije, so obravnavali tudi pred- 
loge vseh možnih kandidatov za člane Sveta republike. 

Tako je bilo evidentiranih prek sto možnih kandidatov za člane Sveta repu- 
blike. Pri oblikovanju dokončnega predloga kandidatov in števila članov Sveta 
republike je Predsedstvo Socialistične republike Slovenije upoštevalo tudi: 

— da so v Svetu republike zastopani predvojni revolucionarji in tudi tisti 
člani predvojnih strank in gibanj, ki so se takoj vključili v Osvobodilno fronto 
in NOV; 

— da so zastopani medvojni revolucionarji, ki so opravljali pomembne 
funkcije in naloge v partizanskih enotah in narodnoosvobodilni vojski, v Osvo- 
bodilni fronti in v ilegalnem delu; 

— da so zastopani kandidati, ki so v času povojne graditve in v novi Jugo- 
slaviji opravljali najpomembnejše funkcije in delovne dolžnosti na področju 
političnega, državnega, znanstvenega, kulturnega in samoupravnega delovanja 
ter v JLA. 

Predsedstvo SR Slovenije je menilo, da za sedaj ne kaže predlagati za 
člane Sveta republike kandidatov, ki imajo sicer vse pogoje za člana Sveta repu- 
blike, vendar pa še aktivno delajo na različnih ravneh v organih in telesih So- 
cialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zvezi sindikatov Slovenije, Zvezi 
komunistov Slovenije, Konferenci za družbeno aktivnost žensk, v telesih in 
organih družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnostih 
ter na odgovornih funkcijah in delovnih mestih v gospodarstvu in družbenih 
dejavnostih in že s to aktivnostjo opravljajo ustrezne družbenopolitične naloge 
in nosijo za to polno in neposredno odgovornost. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predsedstvo SR Slovenije kot predlagatelj 
izvolitve članov Sveta republike meni, da je predlaganih 62 tovarišic in tovarišev 
za člane Sveta republike del tistih kadrov in revolucionarjev, ki so v različnih 
obdobjih naše revolucije, in povojne graditve in graditve naše samoupravne 
socialistične družbe odgovorno in ustvarjalno opravljali svoje funkcije in de- 
lovne dolžnosti ter prispevali pomemben delež k naši revoluciji in ustvarjanju 
socialistične samoupravne družbe. Zato bodo lahko s svojimi življenjskimi, 
revolucionarnimi, delovnimi in političnimi izkušnjami prispevali k realizaciji 
ustavne in zakonske vloge Sveta republike kot politično posvetovalnega telesa 
Socialistične republike Slovenije. 
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V imenu Predsedstva SR Slovenije predlagam, da za člane Sveta repu- 
blike izvolite na osnovi skupne liste, ki vam je bila posredovana, predlaganih 
62 kandidatov. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, 
da ne želi nihče razpravljati. Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 
članov Sveta republike. 

Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o izvolitvi 
članov Sveta republike. Za člane Sveta republike so izvoljeni: Ahčin dr. Marjan, 
Avšič Jaka, Beltram Živa, Bole Dušan, Cajnkar dr. Stanko. Cernej dr. Darko, 
Čižmek Boris, Dijaci Alojz, Družina Olga, Ganziti Rudolf, Goršič Milko, Hace 
Matevž, Jakac Božidar, Jančar Mica, Janhuba Rudi, Janžekovič Ivo, Jordan 
Marija, Kardelj Pepca, Kovaeič Fedor, Kozak Vlado, Kranjec Miško, Krašovec 
dr. Stane, Krese Franc-Coban, Krivic Ada, Lapajne Sonja, Lešnik Lojze, Levstik 
Jože, Lubej Franc, Mahnič-Bratko Angelca, Markič Janko, Modic Lev, Novak 
Ante, Ocepek Lojze, Pavšič Stefan-Jure, Pavšič Vladimir-Matej Bor, Perovšek 
Franc, Pirkovič Vilma, Primožič Jože-Miklavž, Rupena Mara, Rus Josip, Sambt 
Štefan, Semič Stane-Daki, Stante Peter-Skala, Stopar Viktor, Stropnik Lojzka, 
Svetina Ivo, Segedin dr. Ruža, Šilih Niko, Smon Franc, Snuderl dr. Maks, 
Sterban Karel, Sturm Anton, Sušteršič Anton, Ukmar Anton, Vilfan Marija, 
Vode Ferdinand, Vrščaj Zima, Zlatnar Mirko, Zore Slavko, Zorko Peter, Zu- 
pančič Marija in Zumer Srečko. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 21. točko dnev- 
nega reda, to je na volitve in imenovanja. 

Predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za prosveto 
in kulturo in namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za planiranje ter o 
imenovanju nekaterih namestnikov republiških komitejev je predložila Komisija 
za volitve, imenovanja ter administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Za 
svojega predstavnika je komisija pri vseh predlogih odlokov določila Igorja 
Ponikvarja, člana Komisije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog odloka. 

S predlogom odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za 
prosveto in kulturo in namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za planiranje 
ter o imenovanju nekaterih namestnikov republiških komitejev se razrešijo 
dolžnosti Leopold Kej žar in Ivan Lapajne, imenujejo pa se Leopold Kej žar za na- 
mestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, Just 
Miklavc za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev 
NOV in vojnih invalidov, Aleksander Skraban za namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za tržišče in cene, namestnik republiškega sekretarja za 
kmetijstvo in gozdarstvo Karmelo Budihna nadaljuje mandat kot namestnik 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namestnik re- 
publiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo Vladimir Tance pa nadaljuje 
mandat kot namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 
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Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel odlok. S tem je Zbor združenega 
dela razrešil Leopolda Kejžarja dolžnosti namestnika republiškega sekretarja 
za prosveto in kulturo in Ivana Lapajneta dolžnosti namestnika direktorja Za- 
voda SR Slovenije za planiranje. Imenovani so Leopold Kejžar za namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, Just Miklavc 
za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov in Aleksander Škraban za namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in cene. Mandat nadaljujeta Karmelo Budihna kot 
namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
Vladimir Tance, kot namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. 

Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga ime- 
nuje Skupščina SR Slovenije v Svet Delovno-varstvenega zavoda Ponikve, je 
prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu pozitivno mnenje. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. Dajem na glasovanje predlog odloka 
o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje Skupščina SR 
Slovenije v Svet Delovno-varstvenega zavoda Ponikve. Za predstavnika druž- 
bene skupnosti v Svetu Delovno-varstvenega zavoda Ponikve je predlagan Jože 
Nered, sekretar Občinske konference SZDL Grosuplje. 

Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno sprejel predlog odloka o 
imenovanju predstavnika družbene skupnosti v Svet Delovno-varstvenega za- 
voda Ponikve. S tem je bil v Zboru združenega dela imenovan za predstavnika 
družbene skupnosti v Svetu Delovno-varstvenega zavoda Ponikve Jože Nered. 

Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o izvolitvi članov Skup- 
ščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije, 
je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Izvršni svet je k predlogu odloka dal pozitivno mnenje. Želi kdo razprav- 
ljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. Prehajamo na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o izvo- 
litvi članov Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skup- 
ščina SR Slovenije. 

Besedilo predloga odloka se glasi: 
»I. Veljavnost odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada 

skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 4-28/71), 
se podaljša največ za eno leto. 

II. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije.« 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je -zbor soglasno sprejel odlok o podaljšanju veljavnosti 
odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih 
voli Skupščina SR Slovenije. 
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Predlog o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne skupnosti za gozdar- 
stvo Ljubljana je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet se s predlogom strinja. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem 
na glasovanje predlog soglasja z naslednjim besedilom: »Zbor združenega dela 
je sklenil, da se da soglasje k imenovanju Franja Urleba, diplomiranega inže- 
nirja gozdarstva, za tajnika Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo Ljubljana.« 

Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep, da se da soglasje k imeno- 
vanju tovariša Franja Urleba za tajnika Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo 
Ljubljana. 

Predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado Antifašističnega 
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije je predložila Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet se s predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaklju- 
čujem razpravo in dajem na glasovanje odlok o izvolitvi treh članov Odbora 
za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Odlok se 
glasi: »Za člana Odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije se izvolijo: Franc Kimovec, član sveta federacije, dr. Jože Slivnik, 
redni profesor Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, 
ter Beno Zupančič, podpredsednik Skupščine SR Slovenije.*" 

Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel odlok o izvolitvi treh članov 
Odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Za 
člane tega odbora so v Zboru združenega dela izvoljeni: Franc Kimovec, dr. 
Jože Slivnik in Beno Zupančič. 

Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in namestnika republiškega sekretarja za mednarodno so- 
delovanje je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. Predlog ste prejeli na klop. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Pred- 
lagam, da glasujemo o odloku o imenovanju namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in namestnika republiškega sekretarja za 
mednarodno sodelovanje. 

Odlok se glasi: »Za namestnico predsednika Republiškega komiteja za 
varstvo okolja se imenuje Danica Bresjanac, šefinja investicij, »Kovinotehna«, 
veletrgovina s tehničnim blagom Celje. 

Za namestnika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje se 
imenuje Milan Samec, dosedanji sekretar Sekretariata Komiteja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino.« 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog 
odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in namestnika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 
S tem sta v Zboru združenega dela imenovana Danica Bresjanac za namestnico 
predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in Milan Samec za na- 
mestnika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 
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Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in Novi 
Gorici je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine ,SR Slovenije. Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Dajem na glasovanje predlog 
odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in Novi Gorici. Raz- 
rešita se tovariš Ivan Kolb dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru 
in Alfred Hvala dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat). 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog 
odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in Novi Gorici. 

S tem sta v Zboru združenega dela razrešena Ivan Kolb dolžnosti sodnika 
Okrožnega sodišča v Mariboru in Alfred Hvala dolžnosti sodnika Okrožnega so- 
dišča v Novi Gorici. 

S tem smo izčrpali tudi to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na delegatska 
vprašanja. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil delegat 9. okoliša tovariš Vlado 
Sanca, bo odgovorila tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance 
in članica Izvršnega sveta. 

Milica Ozbič: Tovariš Vlado Sanca, delegat Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, je postavil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje delegatsko vprašanje: »Kakšno stališče ima Izvršni svet glede zakon- 
ske ureditve vprašanja financiranja krajevnih skupnosti? Ali bo v letošnji 
program dela Izvršnega sveta vključeno tudi to vprašanje? Ali Izvršni svet 
meni, da to vprašanje ni v njegovi pristojnosti oziroma da je za ureditev tega 
vprašanja boljša rešitev sprejem ustreznega družbenega dogovora?« 

Na to vprašanje daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 
Vprašanje delegata tovariša Vlada Sanca načenja izredno pomemben pro- 

blem v procesu uresničevanja nove ustave na področju preobrazbe krajevnih 
skupnosti v temeljne skupnosti delavcev in občanov določenega območja. Zago- 
tavljanje ustrezne materialne podlage za uresničevanje ustavnih funkcij kra- 
jevne skupnosti med prioritetnimi nalogami v okviru celovitejše družbene ak- 
cije na tem področju. 

Na pobudo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije teče intenzivna 
aktivnost v krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združenega dela 
ter pri drugih zainteresiranih družbenih dejavnikih, da se s samoupravnimi spo- 
razumi na podlagi neposrednega odločanja delavcev in občanov o programih 
krajevnih skupnosti ter o sredstvih, potrebnih za izvedbo programov na novih 
osnovah, uredi materialni položaj krajevnih skupnosti. Za dosedanji potek 
akcije je značilna široka podpora delavcev in občanov prizadevanjem, da se 
izboljša materialna podlaga za delovanje krajevnih skupnosti in s tem ustva- 
rijo boljši pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb delavcev in občanov v 
skupnostih, kjer živijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je zagotavljanje ustrezne 
materialne osnove za delo krajevnih skupnosti z neposredno družbeno akcijo 
zainteresiranih dejavnikov v sedanjih pogojih najbolj učinkovita pot za uresni- 
čevanje te družbene naloge. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sodeloval 
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z vsemi zainteresiranimi družbenimi dejavniki pri spremljanju in proučevanju 
na tej osnovi nastajajoče prakse. Šele na tej podlagi bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije lahko celoviteje ocenil, ali je na to področje utemeljeno in potrebno 
posegati z zakonom. Pri tem želimo poudariti, da ustava v zvezi z zagotav- 
ljanjem sredstev za uresničevanje skupnih potreb in interesov delavcev in 
občanov v krajevnih skupnostih izrecno predpostavlja proces družbenega dogo- 
varjanja in samoupravnega sporazumevanja in da bi morebitni zakon lahko 
urejal pri tem le nekatera najbolj splošna načela, če po samoupravni poti ne 
bi bilo mogoče zagotoviti učinkovitega uresničevanja ustavnih načel o krajevnih 
skupnostih. 

Glede na navedena izhodišča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojem 
zakonodajnem programu za leto 1975 zaenkrat ne predvideva zakonskega ure- 
janja obravnavanega problema. Ce se bo pri oceni sedanje družbene akcije iz- 
kazalo, da je v določenih elementih financiranja dejavnosti krajevnih skup- 
nosti, zlasti kar zadeva odstopanje nekaterih davkov in zagotavljanje proračun- 
skih sredstev za potrebe krajevnih skupnosti, potrebno usklajevanje med obči- 
nami, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal v tej smeri konkretne pobude. 

Prav tako velja omeniti, da poteka med republikami in pokrajinama pri 
Zveznem svetu za družbeno ureditev analiziranje in usklajevanje stališč, ki se 
nanašajo na položaj in vlogo krajevnih skupnosti nasploh, ter v tem okviru 
tudi o morebitnem normativnem urejanju nekaterih vidikov s tega področja. 
Po programu je predvideno, da naj bi bila obravnavana gradiva s stališči za- 
ključena do polletja letošnjega leta. Na podlagi te kompleksne analize o viogi 
krajevnih skupnosti naj bi bili kot skupen dogovor republik in pokrajin spre- 
jeti tudi ustrezni sklepi o urejanju financiranja krajevnih skupnosti. 

Predsednik Štefan Nemec: Predstavnik Odbora za finance ni pri- 
soten. Pismo bomo posredovali Odboru za finance. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 24. 
okoliša, ki ga je postavil delegat Jože Savelj, bo odgovoril Aleksander Skraban, 
republiški podsekretar v Republiškem komiteju za trg in cene! 

Aleksander Škraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegat Zbora združenega dela tovariš Jože Savelj je postavil na- 
slednje vprašanje: 

»Skupina delegatov Zbora združenega dela občine Kamnik je na 11. seji 
skupine dne 24. februarja 1975 obravnavala tudi problematiko povišanja cen 
nekaterih proizvodov. Sprožen je bil problem proizvajalcev, katerih proizvodi 
so pod kontrolo cen oziroma teče postopek za določitev novih cen njihovih pro- 
izvodov na osnovi sporazumevanja med proizvajalci in kupci. Datum veljavnosti 
in višine nove cene določa Zvezni zavod za cene v Uradnem listu. Problem je 
nastal pri proizvajalcu koksa, to je koksarni Boris Kidrič iz Lukovca, pri 
kateri še teče postopek za novo ceno koksa. Kljub temu, da se Zvezni zavod za 
cene o ceni koksa še ni izrekel, je koksarna Lukovec porabnike koksa obve- 
stila, da naj štejejo fakture za dobavljeni koks kot preliminarne in da bo za- 
računala koks po novi ceni za nazaj, in to od 1. 1. 1975 dalje. 

Ker to ni edini primer monopolističnega ravnanja proizvajalcev na našem 
trgu, ostro protestiramo pri Zboru združenega dela proti takšnim postopkom.« 

Protest delegata Jožeta Savija se nanaša na postopek spreminjanja cen za 
proizvod, ki je v režimu zadržanih cen, kar je v pristojnosti federacije. 
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V zvezi s tem lahko pojasnimo naslednje: Cene takšnih proizvodov se 
spreminjajo s sporazumom o spremembi zadržanih cen, ki se sklepa med ude- 
leženci po postopku, ki je določen v zveznem zakonu o družbeni kontroli cen 
ter v zvezni uredbi o načinu in postopku pri sklepanju sporazumov o spre- 
membi zadržanih cen. Po 26. členu omenjenega zakona prične takšen sporazum 
veljati naslednji dan po objavi sporazuma v zveznem uradnem listu, če s spora- 
zumom ni določeno, da prične veljati kakšen drug dan. Ce torej uspe izvajal- 
cem ali kupcem, ki sklepajo sporazum, določiti za pričetek veljavnosti spora- 
zuma kakšen drug dan, kot je naslednji dan po objavi v uradnem listu, in če da 
k takšnemu sporazumu potrebno soglasje pristojni zvezni organ, je tako določen 
dan veljaven. 

Ker omenjeni sporazum še nima ustreznega soglasja pristojnega zveznega 
organa, se cene iz tega sporazuma ne morejo šteti za veljavne. Takšna zakonska 
določba, kot je dana v 26. členu zakona, omogoča tudi nekatera izigravanja 
predpisanega režima cen. Zaradi tega je med predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami zveznega zakona o družbeni kontroli cen predvidena tudi spre- 
memba omenjenega 26. člena, in sicer da naj bi takšni sporazumi pričeli veljati 
brez izjeme z dnem objave v uradnem listu. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona so sedaj v razpravi kot zakon- 
ski osnutek in bi morale biti sprejete najkasneje do konca letošnjega leta. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali se predstavnik 24. okoliša za gospo- 
darstvo strinja z odgovorom? (Se strinja.) Ali želite pismeni odgovor? (Da.) 
Delegacija želi pismeni odgovor. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko področje 6. okoliša, 
ki ga je postavil delegat Ivan Mahor, bo odgovoril Ivo Marenk, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legat Ivan Mahor je postavil na 12. seji Zbora združenega dela zelo podobno 
vprašanje kot delegat Andrej Zadravec. Izvršni svet je pripravil enak odgovor 
na obe vprašanji. Razlika je samo v tem, da se eno vprašanje nanaša na dose- 
danjo situacijo pri izplačevanju premije, drugo pa na ukrepe, ki naj bi sledili 
v bodoče. 

Tovariš predsednik! Prosim, če bi lahko na obe vprašanji odgovoril hkrati, 
ker je Izvršni svet predlagal skupen odgovor. 

(Predsednik Štefan Nemec: Lahko odgovorite hkrati.) 
Tovarišice in tovariši delegati! 
Delegat Ivan Mahor, je postavil naslednje vprašanje: »Zakon o premijah 

za prirejo pitanih telet, juncev ter junic in odlok o pogojih za uveljavitev premij 
za pitana teleta sta v veljavi. Z njima zakonodajalec rešuje neskladje v živino- 
reji za čas od 23. 2. 1975—31. 3. 1975. Vprašanje pa je, kako bodo ta neskladja 
rešena v govedoreji po 31. 3. 1975. Bojimo se, da bomo spet zamujali kot 
doslej, kar pa bi lahko imelo negativne posledice v govedoreji.-« 

Delegat Andrej Zadravec pa je postavil naslednje vprašanje: »Živino- 
rejci so od mesne krize v zelo težavnem položaju. Cene reprodkcijskega ma- 
teriala so strahovito narasle, medtem ko so cene zaradi oteženega plasmaja 
živine izpod nivoja cen, doseženih v letu 1973. Da bi se vsaj nekoliko ublažile 
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posledice nerentabilne proizvodnje, je zvezni izvršni svet v decembru lanskega 
leta sprejel zakon o premijah, ki naj se izplačujejo za prodano živino od 23. 2. 
1974 do 31. 3. 1975. Zakonu bi morala slediti navodila za postopek uveljavitve 
premij. Teh navodil še do danes ni, kar povzroča negotovost in malodušje med 
kmeti. Obstaja nevarnost, da se zmanjša proizvodnja. Kmetje kooperanti odločno 
zahtevamo odgovor, zakaj se zavlačuje izplačevanje premij.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje na obe vprašanji naslednji od- 
govor : 

Skupščina SFRJ je konec decembra 1974 sprejela zakon o premijah za pri- 
rejo pitanih telet, juncev ter junic, s katerim se ureja izplačevanje premije 
3 dinarje za 1 kg žive teže pitane živine vseh kategorij in kakovostnih vrst, 
ki jih določajo predpisi o garantiranih cenah. Na podlagi citiranega zakona je 
zvezni izvršni svet 6. februarja 1975 sprejel odlok o pogojih za uveljavljanje 
premije za pitana teleta ter junce in junice, ki podrobneje obravnava način 
uveljavljanja premij. Premije se bodo izplačevale po določilih zakona za prodana 
spitana teleta, junce in junice v času od 23. februarja 1974 do 31. marca 1975. 

Da bi se po 31. marcu 1975 rešilo neskladje trga in cen v živinoreji kot 
celoti, so bili že sprejeti ali pa so pripravljeni naslednji ukrepi na zvezni in 
republiški ravni: 

1. V zveznih organih je pripravljen predlog novih garantiranih in odkup- 
nih cen za živino in predlogi nekaterih drugih ukrepov, ki naj bi ustrezno 
uravnavali povpraševanje in ponudbo živine in živalskih proizvodov kot po- 
membnega dela kmetijske proizvodnje in življenjskega standarda delovnih 
ljudi. Sprejem novih garantiranih in odkupnih cen je predviden v mesecu 
aprilu 1975. Prav v tem tednu tečejo najbolj intenzivne razprave glede tako 
imenovanega živinorejskega paketa. 

2. Do srede leta je predviden sprejem predloga družbenega dogovora o 
živinoreji za vso državo, ki so ga pripravili predstavniki Gospodarske zbornice 
in Zveznega komiteja za kmetijstvo. Po tem dogovoru se bo kompleksno in 
za srednjeročno obdobje reševala živinorejska proizvodnja, tako z vidika uskla- 
jevanja in programiranja proizvodnje kot tudi z vidika tržišča in cen. Dogovor 
bo sprejet za obdobje do leta 1980, in sicer v prvi polovici tega leta. 

3. Zvezni izvršni svet je skupno s predsedniki izvršnih svetov republik in 
pokrajin na svoji seji 10. marca 1975 sprejel sklep, da se odkupna cena mleka 
poveča od 0,65 dinarja na 0,90 dinarja za tolščobno enoto, pri čemer se 50% 
tega zvečanja kompenzira. Ustrezni osnutek zakona je že v razpravi pri pri- 
stojnih medrepubliških telesih. Na podlagi tega sklepa bodo republike in po- 
krajini izdale nov odlok o minimalni odkupni ceni za kravje mleko, s čimer bo 
v znatni meri omiljen težak položaj pridobivanja mleka in s tem seveda sprejeti 
potrebni ukrepi za ohranitev osnovne črede. Ta ukrep je del živinorejskega 
paketa v skladu s sprejeto politiko cen za leto 1975. Pričakujemo, da bo med- 
republiški dogovor v tem smislu podpisan danes. 

4. Sprejet je program izvoza na področju kmetijstva, ki poteka organizirano 
prek izvoznih skladov na zvezni ravni, in zagotovljena so sredstva za stimulacijo 
izvoza. 

5. Sprejet je bil ukrep na področju kreditno-monetarne politike, s ka- 
terim se ureja tudi reeskontiranje kreditov za kmetijsko proizvodnjo, v okviru 
tega pa tudi za pitanje govedi, za kar so doslej namenjena največja sredstva. 
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6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v februarju 1975 sprejel odlok 
o premijah za kravje mleko za 1975. leto kot izvedbeni ukrep zakona o pospeše- 
vanju proizvodnje mleka in zakona o proračunu za leto 1975. 

V letu 1974 so bili sprejeti številni ukrepi na vseh ravneh, da bi se omilile 
posledice zapore izvoza na tržišče Evropske gospodarske skupnosti. Porabljena 
so bila velika finančna sredstva in izvedeni obsežni organizacijski ukrepi. V 
teku so napori za reševanje vprašanja živinoreje tudi v letu 1975. 

Kljub temu pa Izvršni svet ugotavlja, da brez negativnih posledic ni šlo, 
če računamo, da je slovenska kmetijska proizvodnja pretežno usmerjena v 
živinorejo, zlasti v govedorejo. Ugotoviti je potrebno, da se že zmanjšuje pro- 
izvodnja mesa in da se povečuje zakol telet, kar je nedvomno znak, da je po- 
trebno čimprej sprejeti celoten paket ukrepov. 

Pomembno je, da smo obdržali osnovno čredo, kar pomeni, da osnovni pro- 
izvodni potencial ni prizadet. Po statističnih podatkih se je v letu 1974 število 
krav celo zvišalo za 2 do 3 '%>. Glede na to lahko ugotovimo, da je kmetijstvo 
sposobno ob ugodnejših tržnih pogojih hitro obnoviti obseg proizvodnje na 
prejšnjo raven. 

Izvršni svet je spremljal živinorejo v preteklem letu in predlagal vrsto 
ukrepov na republiški in zvezni ravni. Enako bo Izvršni svet spremljal to pro- 
blematiko tudi v letu 1975. Želimo poudariti, da so odločitve, ki se pripravljajo 
v zveznih organih na področju živinoreje, zelo pomembne. Pričakujemo, da 
bodo temeljna neskladja na tem področju odpravljena v aprilu 1975. 

Glede izplačevanja premij pa bi opozoril, da ureja to vprašanje odlok, ki 
ga je izdal zvezni izvršni svet 6. 2. 1975. Živinorejska poslovna skupnost sedaj 
zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za uveljavljanje premij. Zato ni 
razlogov, da premije ne bi bile plačane, ko bodo posredovani ustrezni zahtevki 
Službi družbenega knjigovodstva, centrali za Slovenijo. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali so delegati 5. in 6. okoliša zadovoljni 
z odgovorom? (Da.) Želite tudi pismeni odgovor? (Da.) 

Tovariš Marenk bo odgovoril še na drugo delegatsko vprašanje skupine 
delegatov za kmetijsko področje 6. okoliša, ki ga je postavil delegat Ivan 
Mahor. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legat Ivan Mahor je na 12. seji Zbora združenega dela postavil Izvršnemu svetu 
vprašanje, ki se vsebinsko nanaša na oprostitev plačila prometnega davka na 
gorivo, ki se porabi v kmetijski proizvodnji. Vprašanje je bilo zastavljeno že na 
2. in 9. seji Zbora združenega dela. K odgovoru na že zastavljeni vprašanji 
dodaja Izvršni svet še naslednje: 

Po veljavnih predpisih o prometnem davku se naftni derivati ne štejejo za 
reprodukcijski material, kar pomeni, da se temeljni davek od prometa naftnih 
derivatov plačuje ne glede na sektor kupca, vrsto kupca in namen porabe. Iz- 
jemoma se ne plačuje temeljni davek od prometa nafte in naftnih derivatov, 
ki jih organizacije združenega dela kemične industrije uporabljajo izključno 
kot glavni material za nadaljnjo predelavo^, nadalje od lahkega, srednjega in 
težkega kurilnega olja ter ekstra lahkega kurilnega olja, če se na debelo pro- 
daja organizacijam združenega dela morskega in sladkovodnega ribištva za 
pogon ribiških ladij. Ne plačuje se tudi od ekstra lahkega kurilnega olja, ki se 
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uporablja za kurjenje peči v gospodinjstvih, šolah, dijaških in študentskih do- 
movih, otroških, socialnih in zdravstvenih zavodih, razen v lekarnah. 

Pri obravnavi tega problema je treba upoštevati, da gre za dve vrsti da- 
jatev, to je za temeljni davek od prometa proizvodov, ki je dohodek proračuna, 
in prispevek za ceste, ki pripada samoupravnim interesnim skupnostim za 
ceste. Prispevek za ceste pa se ne plačuje od ekstra lahkega in specialno lahkega 
kurilnega olja. 

Po spremembi JUS standarda za specialno kurilno olje je konec leta 1973 
prišlo tudi do sprememb v obdavčitvi, tako da se je od prometa specialnega lah- 
kega kurilnega olja (po novem standardu) plačeval temeljni davek od prometa 
proizvodov in prispevek za ceste v enaki višini kot od dieselskega goriva D-2, 
medtem ko so prej določeni kupci kupovali specialno kurilno olje in plačevali 
temeljni davek od prometa proizvodov po stopnji 12,5 %>. Zvezne organe smo 
takoj opozorili na ta problem in hkrati dali pobudo, da se kupcem, ki gorivo 
uporabljajo v tehnološke namene (v tem okviru je tudi del kmetijske mehani- 
zacije), omogoči nakup ekstra lahkega kurilnega olja brez prispevka za ceste 
in z manjšim davkom, kot sicer velja za promet tega kurilnega olja. Glede na to 
pobudo so bili predpisi spremenjeni v tem smislu, da je kupcem bila nabava 
ekstra lahkega in specialno lahkega kurilnega olja omogočena brez plačila pri- 
spevka za ceste, vendar z enakim temeljnim davkom od prometa proizvodov, 
kot se plačuje od dieselskega goriva D-2. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je konec lanskega leta zveznemu izvrš- 
nemu svetu dal pobudo, da se v okviru uskladitve predpisov o prometnem davku 
in financiranju cestnega gospodarstva z novo ustavo temeljito proučijo sedanji 
odnosi med proračuni in skupnostmi za ceste in na tej podlagi dogovorno med 
republikami in pokrajinama uveljavijo spremenjeni odnosi v namembnosti da- 
jatev, ki se plačujejo ob nakupu naftnih derivatov. V ta okvir sodi tudi zadnje 
povečanje temeljnega davka od prometa dieselskega goriva. 

Ob uresničevanju te naloge v letošnjem letu bo potrebno rešiti vrsto od- 
prtih vprašanj, med njimi tudi tega, ki ga odpira delegacija. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije meni, da bi pri oblikovanju novega sistema moralo biti iz- 
hodišče, da se prometni davek plačuje od vseh vrst pogonskih goriv ne glede 
na kupca in namen uporabe v višini, kot so načeloma obdavčeni proizvodi v 
prometu. Pri oblikovanju sistemskih rešitev v zvezi s plačevanjem prispevka za 
ceste pa bo seveda potrebno pozorno proučiti vse rešitve, ki bodo zagotavljale, 
da se bo ta prispevek plačeval le od tistih oblik porabe, ki so na kakršenkoli 
način povezane z uporabo cest. 

Rešitve te problematike bo potrebno upoštevati tudi pri določanju mini- 
malnih in garantiranih odkupnih cen oziroma pri uveljavljanju drugih sistem- 
skih olajšav na področju kmetijstva, ki naj bi se sprejele z ukrepi republike 
oziroma federacije v predvidenem medrepubliškem dogovoru o razvoju kme- 
tijstva SFRJ, do leta 1980. Dogovor naj bi bil sprejet do konca leta 1975. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali se delegacija, katere delegat je tova- 
riš Mahor, strinja s tem odgovorom? Delegacija ni prisotna. Prosim, če se od- 
govor delegaciji posreduje v pismeni obliki. 

Na delegatsko vprašanje, ki so ga postavili delegati Zbora združenega dela 
Skupščine občine Radovljica, bo odgovoril tovariš Franc Kovač, samostojni 
svetovalec za šolstvo pri Republiški izobraževalni skupnosti! 
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Franc Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na delegatsko vprašanje v zvezi s financiranjem dislociranega oddelka Eko- 
nomske šole Jesenice v Radovljici dajemo naslednji odgovor oziroma pojasnilo: 

Center srednjih šol Jesenice je v soglasju s Skupščino občine Jesenice kot 
ustanoviteljico odprl leta 1973 dislocirani oddelek ekonomske šole v Radovljici. 
Skupščina občine Jesenice je sprejela sklep o soglasju za ustanovitev dislocira- 
nega oddelka ekonomske šole v Radovljici dne 17. 10. 1973, ustrezen sklep 
Centra srednjih šol Jesenice pa datira z dne 20. 9, 1973. Dislocirani oddelek 
Ekonomske šole Jesenice v Radovljici pa je začel s svojim delom dne 1. 9. 
1973. leta. 

Komisija Republiškega sekreariata za prosveto in kulturo, imenovana z 
odločbo 021-3/74 z dne 5. 9. 1973 za ugotovitev pogojev v Radovljici, je 7. 9. 1973 
pregledala pogoje dela glede na 50. člen zakona o srednjem šolstvu ter ugotovila, 
da več pogojev ni izpolnjenih. Med drugim ni bilo dokumentacije o perspektiv- 
nih potrebah po ekonomskih tehnikih za šolsko območje tega oddelka, ni bilo 
pismenega sklepa Sveta Centra srednjih šol na Jesenicah in Skupščine občine 
Jesenice, niso bili zadovoljivo urejeni učni prostori in oprema, zlasti pa ni bilo 
soglasja Izobraževalne skupnosti SR Slovenije, da bo financirala oddelek. 

Skupščina občine Radovljica je 5. 9. 1973 naslovila na Izobraževalno skup- 
nost SR Slovenie vlogo za financiranje dislociranega oddelka ekonomske sred- 
nje šole v Radovljici z obrazložitvijo, da bo s tem omogočeno nadaljnje šolanje 
mladini iz njihove občine, ki je ovirano zaradi premajhnih prostorskih kapacitet 
na ekonomskih šolah v Kranju in Jesenicah. Na informativni vpis v 1. razred 
se je prijavilo 37 učencev. Razen tega je Skupščina občine Radovljica zagotovila, 
da obstajajo potrebni materialni pogoji za delo tega oddelka. 

13. 9. 1973 je Skupščina občine Radovljica poslala Republiškemu sekretariatu 
za prosveto in kulturo pismeno poročilo o izpolnitvi pogojev za začetek dela 
dislociranega oddelka, v katerem se je med drugim zavezala tudi, da bo finan- 
cirala dislocirani oddelek Ekonomske šole Jesenice v Radovljici vse dotlej, do- 
kler ne bo tega pozitivno rešila Izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

Na podlagi te obveznosti in po ponovnem komisijskem ogledu dislociranega 
oddelka Ekonomske šole Jesenice v Radovljici je Republiški sekretariat za pro- 
sveto in kulturo — na podlagi 51. člena zakona o srednjem šolstvu 14. 9. 1973, 
izdal odločbo, da dislocirani oddelek Ekonomske šole Jesenice v Radovljici iz- 
polnjuje pogoje za delo. 

Sekcija za srednje šolstvo pri Izobraževalni skupnosti SR Slovenije je na 
svoji seji dne 7. 2. 1973 obravnavala to vlogo in v skladu s sklepi Izvršnega 
odbora Izobraževalne skupnosti SR Slovenije sklenila, da ne da svojega so- 
glasja k financiranju dislociranega oddelka Ekonomske šole Jesenice v Ra- 
dovljici, ker ta ni v skladu z racionalno organizacijo mreže srednjega šolstva 
na Gorenjskem, saj v majhni razdalji delujeta že dve ekonomski srednji šoli, 
v Kranju in na Jesenicah, od katerih je zlasti šola na Jesenicah še imela proste 
kapacitete za vpis. Pri obravnavi vloge je sekcija za srednje šolstvo upošte- 
vala tudi mnenja, ki so bila posredovana Izobraževalni skupnosti SR Slovenije 
leto prej ob predlogu za ustanovitev dislociranega oddelka jeseniške gimnazije 
in ekonomske šole v Radovljici. 

Sekcija za srednje šolstvo pri Izobraževalni skupnosti SR Slovenije je na 
svoji 37. seji, dne 26. 6. 1974 in 40. seji, dne 13. 12. 1974 ponovno obravnavala 
vlogi Centra srednjih šol Jesenice in Skupščine občine Radovljica za financi- 
ranje dislociranega oddelka Ekonomske šole Jesenice v Radovljici in obakrat 
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potrdila svoj sklep, sprejet na seji dne 7. 11. 1973. V svojem odgovoru je sekcija 
opozorila, da ne glede na odločbo Republiškega sekretariata za prosveto in kul- 
turo o izpolnitvi pogojev za začetek dela in za delo Izobraževalna skupnost SR 
Slovenije ni dolžna financirati dislociranega oddelka na Ekonomski šoli Jese- 
nice v Radovljici. Ker njeni pristojni organi niso dali svojega soglasja in ker 
oddelek ni bil organiziran v skladu s stališči Skupščine Izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije o racionalni organizaciji mreže srednjih šol v Sloveniji, po- 
sebej še mreže ekonomskih srednjih šol, ki je bila sprejeta in objavljena maja 
1972 v publikaciji z naslovom »Ekonomske srednje šole, njihov razvoj in usme- 
ritev«. Organi Izobraževalne skupnosti so dolžni izvajati sprejeto razvojno po- 
litiko, zato so vse doslej odklanjali financiranje dislociranega oddelka Ekonom- 
ske srednje šole Jesenice v Radovljici. 

Predsednik Štefan Nemec: Se delegati Zbora združenega dela iz 
območja občine Radovljica strinjajo s stališči Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije? Delegat prosi za pismeni odgovor. 

Delegatsko vprašanje je postavila skupina delegatov za kulturno-prosvetno 
področje 3. okoliša — Koper. Ta skupina delegatov je na seji 22. marca 1975 v 
Ajdovščini, ko je med drugim razpravljala tudi o regresiranju skupinskih po- 
tovanj mladine, sklenila postaviti o tem delegatsko vprašanje. To delegatsko 
vprašanje je postavila v imenu omenjene skupine delegatov tovarišica Marija 
Zaje. Ali želi to vprašanje še obrazložiti? (Ne.) Vprašanje bomo posredovali 
Izvršnemu svetu, da bi lahko dal odgovor na naslednji seji zbora. 

Danes smo dobili še delegatsko vprašanje skupine delegatov Zbora zdru- 
ženega dela s področja državnih in drugih organov 2. okoliša, s sedežem v Cerk- 
nici. Ta skupina je 24. 3. 1975 postavila delegatsko vprašanje, na katerega bo že 
danes odgovoril tovariš Ivan Rau, pomočnik republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 

Ivan Rau: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Delegat- 
sko vprašanje, ki ga je postavila skupina Zbora združenega dela za področje 
državnih in drugih organov iz 2. okoliša — Cerknica, se glasi: »Kdaj bo končno 
sprejet samoupravni sporazum o osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebno in skupno porabo za področje državnih organov in samoupravni spo- 
razum o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebno in skupno porabo 
delavcev pravosodnih organov v SR Sloveniji, ki sta že dalj časa v razpravi?« 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun daje 
na postavljeno vprašanje naslednji odgovor: 

Skupna komisija udeležencev samoupravnega sporazuma o osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebno in skupno porabo delavcev delovnih skup- 
nosti upravnih organov, strokovnih služb skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
ter njihovih izvršilnih organov, Ustavnega sodišča SR Slovenije in samouprav- 
nih interesnih skupnosti je 29. 1. 1975 sprejela predlog samoupravnega spora- 
zuma in ga dala v javno razpravo, ki je bila zaključena 18. 2. 1975. 

Obenem je bil predlog tega sporazuma, skupaj s samoupravnim sporazumom 
delavcev pravosodnih organov, predložen v obravnavo pristojnim organom Zve- 
ze sindikatov, in sicer: 

—■ Odboru za samoupravno sporazumevanje o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije, ki je oba pred- 
loga sporazumov obravnaval 25. 2. 1975; 
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— Republiškem odboru sindikata delavcev uprave, pravosodja in druž- 
benopolitičnih dejavnosti, ki je o njih razpravljal 20. 3. 1975; 

— Izvršnemu odboru Komisije za presojo samoupravnih sporazumov SR 
Slovenije, ki je ocenil oba sporazuma 24. marca 1975. 

Vsi navedeni organi so ugotovili medsebojno Usklađenost obeh samouprav- 
nih sporazumov, kar je bil pogoj za njuno verifikacijo. Ugotovili so, da oba 
sporazuma upoštevata politična stališča o dograjevanju samoupravnih spora- 
zumov o delitvi osebnih dohodkov, ki so bila sprejeta v Zvezi sindikatov Slo- 
venije. O obeh samoupravnih sporazumih in o posebni informaciji sekretariata 
je včeraj razpravljal tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in dal nekatere 
pripombe in mnenja k predlogoma sporazumov. 

V Komisiji za presojo skladnosti samoupravnih sporazumov SR Slovenije 
bosta oba sporazuma predvidoma obravnavana 9. aprila. Po seji Komisije za 
presojo bosta skupni komisiji udeležencev izdelali prečiščeni besedili obeh sa- 
moupravnih sporazumov in jih poslali v podpis udeležencem. Pri izdelavi pre- 
čiščenih besedil obeh sporazumov bosta skupni komisiji upoštevali dane pri- 
pombe organov Komisije za presojo in drugih sindikalnih organov. 

Z dnem, ko bo več kot polovica udeležencev sporazum podpisala, ga bodo 
udeleženci lahko začeli uporabljati z veljavnostjo od 1. 1. 1975. 

Izjemoma pa se bodo določbe samoupravnih sporazumov, ki se nanašajo na 
sindikalno listo, glede materialnih stroškov lahko uporabljale le do 1. marca 
1975 dalje. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan N e m e c : Ali se delegat iz 2. okoliša, ki je postavil 
to delegatsko vprašanje, strinja z odgovorom? (Da.) Delegat želi pismeni odgovor. 

Kdo želi postaviti novo delegatsko vprašanje? Besedo ima delegat Ivan 
Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Postavil bom dve delegatski vprašanji. 

Na delegatsko vprašanje, ki sem ga postavil na 11. seji Zbora združenega 
dela glede razdelitve dinarske protivrednosti tujih finančnih kreditov (republi- 
ška devizna kvota) za leti 1974 in 1975, sem od Republiškega sekretariata za 
finance prejel odgovor, ki je po moji oceni nepopoln. Odgovor ne upošteva 
svoječasnih odločitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V zvezi s tem 
zahtevam nadaljnja pojasnila. 

Izvršni odbor Ljubljanske banke je na svoji seji dne 18. 7. 1973 sklenil, 
po predhodnem soglasju Izvršnega sveta SR Slovenije z dne 3. 7. 1973 in po 
sklepu Poslovnega odbora za odločanje o uporabi sredstev za modernizacijo 
železniških prog v SR Sloveniji z dne 18. 7. 1973, da se najame na račun Že- 
lezniškega gospodarstva Ljubljana inozemski finančni kredit v višini 35 milijo- 
nov ameriških dolarjev. Do realizacije tega kredita ni prišlo, ker so se morali 
tuji finančni krediti, po sklepu zveznega izvršnega sveta z dne 19. 7. 1973, 
vključiti v republiško devizno kvoto. Glede na ta sklep je bil za Železniško 
gospodarsvo Ljubljana najet kredit 10 milijonov ameriških dolarjev iz devizne 
kvote za leto 1973. 

Po odgovoru republiškega sekretarja za finance na moje delegatsko vpra- 
šanje je usmerjenih Železniškemu gospodarstvu Ljubljana iz razpoložljivih 
dinarskih protivrednosti tujih finančnih kreditov za leti 1974 in 1975 skupaj 
20 milijonov ameriških dolarjev. Po konkretnih zaključkih je bilo od kvote 
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doslej usmerjenih v letih 1974—1975 le 10 5'45 000 ameriških dolarjev. Po od- 
govoru republiškega sekretarja za finance naj bi se nakazala še razlika do 20 
milijonov ameriških dolarjev, to je 9 455 000 ameriških dolarjev. 

Kot sem že uvodoma navedel, je bilo v soglasju z Izvršnim svetom Skup- 
ščine SR Slovenije odobrenih 35 milijonov ameriških dolarjev in bi bilo treba 
usmeriti še razliko od doslej prejetih kvot v letih 1973, 1974 in 1975 od tega 
zneska, to je 14 455 000 ameriških dolarjev, in ne 9 455 000 ameriških dolarjev. 
V letu 1973 je že prejelo 10 milijonov ameriških dolarjev, v letih 1974 in 1975 
10 454 000, to je skupaj 20 545 000 ameriških dolarjev. 

Pripominjam, da bi za dokončanje modernizacije proge Koper—Šentilj 
moralo Železniško gospodarstvo Ljubljana dobiti do konca junija 1975 zagoto- 
vilo od pristojnih organov o usmeritvi manjkajočega dela devizne kvote. Sele 
tako bi lahko sklenilo dokončne pogodbe z izvajalci del. Nasproten primer bi 
namreč imel za posledico neizpolnitev sklenjenih pogodb. S tem bi prišlo le do 
parcialnih rešitev, kar nedvomno ne bi bilo v interesu združenega dela in 
družbe kot celote, saj bi to vplivalo tudi na podražitev del. 

V zvezi z navedenim razširjam že postavljeno vprašanje: Ali se je pri raz- 
porejanju sredstev republiške devizne kvote za leto 1974 in za leto 1975 upošte- 
valo, da je bilo za Železniško gospodarstvo Ljubljana odobrenih 35 milijonov 
ameriških dolarjev in da je treba glede na doslej dodeljena sredstva v skupni 
višini 20 545 000 ameriških dolarjev odobriti še razliko 14 455 000 ameriških 
dolarjev? 

To je moje prvo vprašanje. 
Moje drugo vprašanje je naslednje: Na delegatsko vprašanje, ki sem ga 

postavil dne 13. 12. 1974 na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije glede pokrivanja izpada transportnega dohodka v Železniškem gospodar- 
stvu Ljubljana za leto 1974, sem prejel odgovor republiške sekretarke za go- 
spodarstvo (št. 020-81/714-IV/TR, datirano z dne 24. 12. 1974). V zadnjem od- 
stavku odgovora je glede na sklep Skupščine Samoupravne interesne skupnosti 
za železniški in luški promet navedeno, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v okviru svoje pristojnosti pregledal ukrepe, s čimer bi bila omogočena 
modernizacija železniškega prometnega križa do konca lea 1976. Skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet je namreč 23. 12. 
1974 v zvezi s sprejeto finančno konstrukcijo nadomestila izpada transportnega 
dohodka predlagala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije spremembo pri- 
spevne stopnje v zakonu o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije 
v letih 1971 do 1976 od 1. 1. 1975 dalje. S spremembo prispevne stopnje bi bila 
omogočena modernizacija prog .Koper—Šentilj in Jesenice—Dabova, to je 
železniškega prometnega križa, do konca leta 1976. 

Odgovor sem razumel, kot da je obveznost Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije skladno s sklepom Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet predlagati spremembo prispevne stopnje v nave- 
denem zakonu. 

Ob prebiranju pismenega odgovora predsednika Komiteja za promet in 
zveze z dne 19. 2. 1975, št. 020-4/75 na delegatsko vprašanje delegata Zbora 
združenega dela tovariša Aleksandra Willewaldta, postavljeno na 11. seji tega 
zbora, ki se je med drugim zanimal, kdaj bo Skupščina SR Slovenije obrav- 
navala predlog o povečani prispevni stopnji za modernizacijo železniških prog, 
ugotavljam, da ta odgovor ni v skladu s stališčem, ki je bilo posredovano na 
moje delegatsko vprašanje. Medtem ko je nedvoumno zagotovilo Izvršnega 
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sveta, da bo v okviru pristojnosti, glede na predlagano povečano prispevno 
stopnjo, predlagal ukrepe, s katerimi bi bila omogočena modernizacija želez- 
niškega prometnega križa do konca leta 1976, se je v odgovoru tovarišu Wille- 
waldtu pojavilo besedilo o zahtevah po velikem obsegu združevanja sredstev 
v Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet. 

Ocenjujem, da odgovor Izvršnega sveta, ki sem ga dobil v skladu s sklepi 
Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, 
predstavlja nadaljnjo fazo uresničevanja teh sklepov. Prav tako je ta odgovor 
tudi v skladu z rešitvami, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
lagal za modernizacijo oziroma financiranje hitrih cest v SR Sloveniji. Zato 
je sedanje tsališče predsednika Komiteja za promet in zveze v odgovoru tova- 
rišu Willewaldtu nesprejemljivo in tudi v nasprotju z že podanim stališčem 
Izvršnega sveta. Menim, da ga je potrebno uskladiti, ker se stališča Izvršnega 
sveta o tem pomembnem vprašanju v tako kratkem razdobju gotovo ne morejo 
spreminj ati. 

Ko postavljam to zahtevo, obenem postavljam tudi delegatsko vprašanje, 
na katerega tovariš Willewaldt ni dobil odgovora. To vprašanje je naslednje: 
Zakaj se v SR Sloveniji vprašanje investicij v prometno infrastrukturo ne obrav- 
nava obenem in zakaj vsebinsko ni povezano? V mislih imam že v decembru 
1974 sprejet zakon o financiranju hitrih cest z obveznim združevanjem sredstev, 
kar bi bilo s stališča interesov družbe edino racionalno. 

Predsednik Štefan Nemec: Vprašanja bodo posredovana Izvršnemu 
svetu. Zeli še kdo postaviti vprašanje? Besedo ima delegat Milan Nabergoj, 
področje državnih organov, 4. okoliš — Maribor. 

Milan Nabergoj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja državnih organov, 4. okoliš — Maribor postavlja 
vprašanje glede izvršitve programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. V tem programu je 
predvideno, da se bo sprejel zakon o samoupravljanju in medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem delu v upravnih organih, katerega predlagatelj 
je Izvršni svet, v prvem trimesečju tega leta. Glede na to postavlja delegacija 
naslednje vprašanje: 

Kdaj bo na dnevni red republiške skupščine dan predlog zakona o samo- 
upravljanju in medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu v upravnih 
organih? Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi postaviti delegatsko vpra- 
šanje? (Nihče.) S tem smo izčrpali dnevni red. Vsem delegatom se zahvaljujem 
za sodelovanje. 

(Seja je bila končana ob 15.45.) 



11. seja 

(29. januarja 1975) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
11. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi 
365. člena ustave SR Slovenije. 

Ker je Izvršni svet predlagal odložitev obravnave predloga odloka o za- 
varovanju redkih in ogroženih živalskih vrst ter njihovih razvojnih oblik in 
predloga odloka o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst, ti dve točki 
dnevnega reda umikam. Razlog za takšno odločitev je v tem, da je mogoče 
snov, ki jo obravnavata omenjena odloka, reševati tudi z izvršilnimi predpisi. 
Glede odloka o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst ter njihovih 
razvojnih oblik pa naj pojasnim, da del te snovi posega v snov, ki jo bo reševal 
zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč. Osnutek tega 
zakona je že pripravljen, vendar ga Izvršni svet še ni obravnaval. Ugotovljeno 
pa je bilo, da predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst 
z osnutkom omenjenega zakona ni povsem usklađen. 

Ker sem dnevni red seje razširila še s predlogom zakona o dopolnitvi 
zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije 
v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela in predlogom 
zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma ob- 
vezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji, in predlogom odloka o ustano- 
vitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije SR Slovenije in ker sem umaknila 
z dnevnega reda omenjena predloga odlokov, predlagam za današnjo sejo na- 
slednji dnevni red: 

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

2. odobritev zapisnika 10. seje zbora; 
3. osnutek resolucije o sodelovanju z deželami v razvoju; 
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4. predlog stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije 
s sosednjimi državami; 

5. predlog zakona o republiških svetih; 
6. predlog zakona o Svetu republike; 
7. predlog zakona o sredstvih solidarnosti za odpravo posledic elemen- 

tarnih nesreč; 
8. osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter 

o razmerjih pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji; 
9. predlog odloka o sestavi republiških komitejev; 

10. razrešitev in izvolitev nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije; 

11. predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in ob- 
veznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne orga- 
nizacije združenega dela; 

12. predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstop- 
ljenih oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji; 

13. predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije 
SR Slovenije; 

14. volitve in imenovanja; 
15. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spremi- 

njevalni predlog? (Ne.) Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet. 
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Repu- 
bliška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin ter delegati iz SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije ter Gospodarska 
zbornica SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet. 

Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda vas obveščam, da smo se 
predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo poslušali 
uvodno obrazložitev k 3. in 4. točki dnevnega reda, to je k osnutku resolucije 
o sodelovanju z deželami v razvoju in k predlogu stališč o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami, na skupnem zase- 
danju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora 
in Zbora občin, in sicer po obravnavi 2. točke dnevnega reda. Uvodno obrazlo- 
žitev bo imel tovariš Rudi Čačinovič podpredsednik Izvršnega sveta. 

Na predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariša 
Andreja Marinca bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov tudi 
njegovo obrazložitev k predlogu o razrešitvah in izvolitvah nekaterih članov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in o imenovanjih novih republiških 
sekretarjev in predsednikov republiških komitejev. To skupno zasedanje bo po 
dogovoru vodil tovariš Štefan Nemec, predsednik Zbora združenega dela. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te 
komisije. 
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Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite, da kar sama 
predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Dragico Juteršnik za 
predsednico in Franca Krnela ter Ivana Kočevarja za člana. So vsi trije 
delegati navzoči? (Da.) Želi kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) 

Ker razpravljalcev ni, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, 
naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 11. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni: Dragica Juteršnik za pred- 
sednico, Franc Krnel in Ivan Kočevar za člana. 

Komisijo prosim, da se takoj sestane, ugotovi navzočnost delegatov na seji 
ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo v dvorani, ker 
bo Komisija delo takoj opravila. 

Komisija je opravila delo in nadaljujemo sejo. Prosim predsednico Komi- 
sije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo! 

Dragica Juteršnik: Tovarišica predsednica! Dajem poročilo o pre- 
gledu pooblastil za 11. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 29. januar 1975 
ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zase- 
danja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegata občine Postojna. 

Delegat občine Postojna se je opravičil. Navzoča sta tudi delegata mesta 
Ljubljana in Obalne skupnosti občin. 

Po pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo' sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 11. sejo. Komisija tudi 
ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 
Hvala lepa! 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na razpravo o poročilu, ki 
ste ga slišali. Kdo želi besedo? Ce nihče, prehajam na glasovanje o poročilu. 
O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo soglasno sprejeto. 
Ugotavljam, da je zbor hkrati verificiral pooblastila delegatov za 11. sejo 

Zbora občin. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
10. seje zbora. 

Osnutek zapisnika smo vam poslali 20. 1. 1975. Ima kdo k zapisniku 10. 
seje kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) 

Dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri za- 
pisnik 10. seje Zbora občin, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 10. seje zbora. 
Sedaj prosim, da greste v veliko dvorano v prvo nadstropje, kjer bomo 

poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov uvodno obrazložitev pod- 



11. seja 159 

predsednika Izvršnega sveta tovariša Rudija Čačinoviča k 3. in 4. točki dnev- 
nega reda, to je k osnutku resolucije o sodelovanju z deželami v razvoju in 
k predlogu stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju s sosednjimi drža- 
vami, ter k 10. točki dnevnega reda, ki jo bo dal predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Andrej Marine. Po uvodnih obrazložitvah bomo nada- 
ljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajam na 3. t o č - 
ko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije o sodelovanju z deželami 
v razvoju. 

Osnutek resolucije je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Milana Samca, sekretarja Sekretariata 
Komiteja za ekonomske odnose s tujino pri Izvršnem svetu. 

Obrazložitev k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda ste prejeli poročilo o ekonomskih odnosih SR Slovenije z de- 
želami v razvoju z osnutkom resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z 
državami v razvoju, pripombe k osnutku resolucije o ekonomskih stikih SR 
Slovenije z deželami v razvoju in predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, da se osnutek resolucije obravnava kot predlog. 

Ker predlagatelj Komisija za mednarodne odnose ter naš odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj predlagajo, da se akt obravnava v zadnji fazi, 
to je kot predlog, moramo najprej odločiti o tem predlogu. 

Pričenjam razpravo o tem, ali naj obravnavamo resolucijo o sodelovanju 
z deželami v razvoju kot predlog resolucije. Kdo želi razpravljati o tem pred- 
logu? Ce nihče, dajem predlog, da se akt o sodelovanju z deželami v razvoju 
obravnava kot predlog resolucije! 

Kdor je za to, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati akt o sodelovanju z deželami 
v razvoju kot predlog resolucije. 

Osnutek resolucije so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski 
razvoj, ki sta predložila skupno poročilo, Komisija za mednarodne odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta prav tako predložili pismeni poročili. Vsa 
poročila ste prejeli. 

Želijo predstavniki odborov oziroma komisij še kaj dodati k pismenim 
poročilom? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloženega gradiva in pismenih poročil skupščinskih in zbo- 
rovskih teles pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Ciril Habe, 
delegat Obalne skupnosti. 

Ciril Habe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Skupščine Obalne skupnosti za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na seji 24. januarja 1975 razpravljala tudi 
o osnutku resolucije o ekonomskem sodelovanju SR Slovenije z državami v 
razvoju ter sprejela ocene in nekatere predloge, ki bodo dani v Zboru zdru- 
ženega dela. 
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Osnutek resolucije o ekonomskih stikih smo ocenili kot pomemben napor 
SR Slovenije pri konkretizaciji načel resolucije o ekonomskih odnosih s tujino 
iz leta 1973. To konkretizacijo načel, v obliki predlaganih ukrepov ekonomske 
politike ter organiziranejši nastop vseh dejavnikov, ocenjujemo na podlagi kon- 
kretnih razmer, s katerimi se srečujejo večje organizacije združenega dela na 
obalnem območju, ki že imajo ali pa navezujejo stike s partnerji v državah v 
razvoju. 

Na obalnem območju imamo večje organizacije združenega dela, kot Tomos 
Koper, ki gradi tovarno za proizvodnjo mopedov in biciklov v Gani, Delamaris 
Izola pripravlja z Libijo projekt, po katerem bi Delamaris organiziral in nudil 
nov način ribolova ter predelavo rib, Splošna plovba Piran sodeluje pri orga- 
niziranju pomorskih poti, Luka Koper navezuje stike z lukami v državah v 
razvoju — ti dve organizaciji združenega dela sta bili v ekspozeju tovariša pod- 
predsednika Čačinoviča omenjeni kot pomembni organizaciji združenega dela, 
ki se bosta morali še bolj zavzeti pri navezovanju višjih oblik sodelovanja s 
partnerji iz držav v razvoju — Sermin Koper gradi rafinerijo ob sodelovanju 
nekaterih držav v razvoju in razvitih zahodnoevropskih držav. 

Iz navedenega izhaja, da te oblike povezovanja predstavljajo višjo obliko 
menjave, kar je še zlasti pomembno. V dosedanjem delovanju so organizacije 
združenega dela pri navezovanju višjih oblik povezovanja, kot so industrijska 
kooperacija in skupna vlaganja v mešanih družbah, naletele na vrsto težav, ki 
so pogojene tudi v sistemski obravnavi držav v razvoju, kajti zanje velja isti 
zunanjetrgovinski režim kot za gospodarsko razvite države. 

Ker predstavlja gradivo, ki je predmet današnje razprave, snovanje poti, po 
kateri se bodo ekonomske povezave z državami v razvoju bolj razmahnile, ga 
podpiramo. Hkrati smo enotno ocenili, da je to tudi tvorni prispevek SR Slove- 
nije k splošnim družbenim prizadevanjem, da se z večjo naslonitvijo na države 
v razvoju prispeva k uresničevanju načel alžirske konference. Hkrati to pome- 
ni tudi pot, po kateri bomo hitreje uravnavali plačilno bilanco in ne le politično 
dekleracijo, saj je vprašanje navezovanja stikov z deželami v razvoju tudi po- 
membno ekonomsko vprašanje. 

V izhodiščih za sestavo družbenega plana razvoja obalnega območja v letih 
1976—1980, ki jih je sprejela obalna skupščina 21. januarja 1975, dajemo po- 
udarka tudi organiziranju višjih oblik povezovanja obalnega gospodarstva z 
državami v razvoju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Habe. Kdo še želi besedo? 
Ce nihče, prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem amandmaje, ki jih je predložil Odbor našega zbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj. Zato vas prosim, da vzamete v roke poro- 
čilo tega odbora z dne 23. 1. 1975. Menim, da lahko o teh amandmajih glasuje- 
mo skupaj. Gre za amandmaje k naslovu, k 3. točki, k točki 4.1, k točki 4.2, k 
točki 4.3 in k točki 4.4. 

Ker Odbor sicer soglaša z amandmaji Komisije za mednarodne odnose k 
točki 4.1, k točki 4.3 in k točki 4.5, vendar jih redakcijsko dopolnjuje, menim 
da lahko hkrati glasujemo tudi o amandmajih. Ti amandmaji so navedeni na 
4. strani poročila našega odbora. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če soglaša s temi amandmaji! (Da.) 
Kdor je tedaj za te amandmaje, naj prosim glasuje (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj našega zbora soglasno sprejeti. 

Sedaj moramo glasovati še o amandmajih Komisije za mednarodne odnose. 
Prosim vas, da vzamete v roke poročilo Komisije z dne 16. 1. 1975. Iz tega 
poročila je razvidno, da moramo glasovati o amandmaju k prvemu odstavku, 
k 2. točki, k deveti alinei 3. točke, k dvanajsti alinei 3. točke in k točki 4.1. 
Vendar pri tej točki odpade glasovanje k prvemu odstavku. Ostale amandmaje 
te komisije smo že sprejeli, ko smo glasovali o amandmajih našega odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj. Predlagam, da glasujemo o amandmajih 
Komisije skupno. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Komisije za mednarodne odnose k prvemu 
odstavku, k 2. točki, k deveti alinei 3. točke, k dvanajsti alinei 6. točke in k 4.1. 
točki soglasno sprejeti. 

Glasovati moramo še o predlogu akta v celoti. Ker smo že izglasovali 
amandma k naslovu, lahko govorimo tedaj ne o resoluciji, temveč o predlogu 
stališč in sklepov o ekonomskih stikih SR Slovenije z deželami v razvoju. 

Tovariš Samec, želite še kaj dodati? 

Milan Samec (iz klopi): Pravkar sem slišal, da se je Skupščina odlo- 
čila, da naj bo akt resolucija. Potem to ne bo usklađeno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Bomo pa usklajevali. Namreč, obvestila 
bi zbor, da je Predsedstvo naše skupščine predlagalo, da bi ta akt sprejeli kot 
resolucijo, ker meni, da ima resolucija nekoliko večjo težo kot sklepi in pripo- 
ročila. To smo predlagali Izvršnemu svetu, vendar na to pobudo še nismo do- 
bili odgovora. Zato seveda ostanejo izglasovani amandmaji Odbora, ki predlaga 
spremembo naslova, in tudi predlog Izvršnega sveta, ki prav tako predlaga 
spremembo naslova. O tem smo že glasovali, če bo tako sprejeto v drugih zbo- 
rih, bo pač ostalo pri tem, sicer pa bomo naslov morali usklajevati. 

Glasujmo o predlogu tega akta v celoti! Kdor je za predlog akta v celoti, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in sklepov o eko- 
nomskih stikih SR Slovenije z deželami v razvoju. Če bi prišlo do nesoglasja 
o tem, ali je to resolucija ah ostanejo sklepi in stališča, se bomo na to še po- 
vrnili. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami. 

Predlog stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s so- 
sednjimi državami je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Milana Samca, sekretarja Sekretariata 
komiteja za ekonomske odnose s tujino pri Izvršnem svetu. 

Obrazložitev k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda ste prejeli informacijo o obmejnem gospodarskem sodelovanju 
SR Slovenije s sosednjimi državami, predlog stališč o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami in amandma skupine delegatov 
iz občine Nova Gorica. 

li 
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Predlog stališč so obravnavli: Odbor našega zbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj, 
ki sta predložila skupno poročilo, Komisija za mednarodne odnose in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru prav tako predložili pismeni poročili. Želijo 
predstavniki Odbora in obeh komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Na podlagi gradiv in pismenih poročil pričenjam razpravo. K razpravi 
so se nekateri delegati že prijavili. K razpravi se je najprej prijavil tovariš 
Franc Vaupot, delegat iz Slovenj Gradca! 

Franc Vaupot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz gradiva o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi 
državami, ki ga je poslal v obravnavo Izvršni svet, je razivdno, da je obmejno 
gospodarsko sodelovanje z Avstrijo v primerjavi z Italijo veliko manjšega obsega, 
za kar je več vzrokov. Prav tako je v gradivu omenjeno, da se blagovna me- 
njava med obmejnimi območji razvija pretežno v okviru sejemskih sporazumov, 
ki so posebna oblika globalne finančne kompenzacije. V predlogu stališč o ob- 
mejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami je ugo- 
tovljeno, da možnosti, ki jih dajejo sejemski sporazumi, niso bile v celoti izko- 
riščene. 

V Slovenj Gradcu že od 1968. leta vsako leto organiziramo razstavo indu- 
strijskih in obrtnih izdelkov z namenom, da prikažemo potrošnikom in poslov- 
nim krogom kakovostne izdelke industrije in obrti koroške regije. Zanimanje 
za razstavo je presenetljivo veliko tudi pri prebivalcih in gospodarstvenikih av- 
strijske Koroške, kar se je odrazilo tudi v večkratnem obisku najvidnejših pred- 
stavnikov koroške gospodarske zbornice iz Celovca. Pripravljenosti le-teh, da 
bi v večji meri sodelovali tudi razstavljalci iz sosednje Avstrije, pa zaradi po- 
manjkanja prostorov žal nismo mogli izkoristiti. Na pobudo Gospodarske zbor- 
nice SR Slovenije želimo, da bi tej dosedanji razstavi dali novo vsebino in 
namen ter predlagamo, da se po vzorcu ostalih območij organizira celovškemu in 
graškemu sejmu za naš predel poseben sejem industrije in obrti. Ob tem želimo 
poudariti, da gradimo v Slovenj Gradcu novo športno halo, s čimer bo omogo- 
čeno povečanje števila razstavljenih predmetov. 

Glede na navedeno predlagam, da naj se v 15. točki predloga stališč, kjer so 
omenjene konkretne naloge, doda nov odstavek, ki se glasi: »Zagotoviti je treba 
pogoje, da se dosedanja razstava industrijskih in obrtnih izdelkov v Slovenj 
Gradcu organizira kot obmejni sejem v okviru sejemskih sporazumov z na- 
menom, povečati gospodarske stike ob meji z Avstrijo. V tej zvezi naj združijo 
napore prizadeti občinski in republiški organi, Gospodarska zbornica SR Slo- 
venije in organizacije združenega dela s področja koroške regije.« Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Vaupot. Ker predlagate 
amamndma, vas opozarjam, da mora biti amandma dan v pismeni obliki in pod- 
pisan od desetih delegatov. Zato' vas prosim, da s pomočjo naše strokovne službe 
to opravite. 

K razpravi se je prijavil tovariš Slavko Jančič, delegat iz Lenarta! 

Slavko Jančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V 15. točki na šesti strani, kjer se obravnava ureditev določenih zadev v 
zvezi s sodelovanjem z Avstrijo, je v šesti alinei navedena ureditev mejnih 
prehodov za mednarodni promet za Radlje in Kuzmo. Delegaciji občine Lenart 
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je znano, da sta občina Maribor in občina Lenart že v preteklem letu prek Ko- 
misije za obmejna vprašanja in v jugoslovansko-avstrijski mešani komisiji pred- 
lagali, da naj se obmejni prehod Trate prekategorizira v mednarodni mejni 
prehod. 

Prosimo, če nam lahko predlagatelj stališč pojasni, kako je z navedenim 
predlogom občin Maribor in Lenart v zvezi s prehodom Tirate. 

Z ureditvijo tega mejnega prehoda za mednarodni promet bi se močno 
razbremenila mednarodna prehoda Šentilj in Radgona. Urejuje in modernizira 
se tudi cesta Trate—Lenart—Ptuj. S to cestno povezavo in prekategorizacijo 
mejnega prehoda Trate v mednarodni prehod bi se tudi na tem mejnem območ- 
ju hitreje razvijalo gospodarstvo, dani pa bi bili tudi boljši pogoji za razvoj 
turizma. 

Ce predlagtelj stališč tega ne more pojasniti na današnji seji, prosimo, da 
delegacija dobi pojasnilo na eni od prihodnjih sej. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Jančič. Besedo ima 
tovariš Vili Sekereš, delegat iz Lendave. 

Viljem Sekereš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Lendava, je na svoji seji dne 27. 1. 1975 med drugim obravnavala tudi 
predloženo gradivo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami in stališča Izvršnega 
sveta, dana kot predlog z dne 14. 1. 1975. 

Delegacija je pozitivno ocenila, da sta se Skupščina in Izvršni svet na tak- 
šen način lotila reševanja obmejne problematike. Predložena stališča o obmej- 
nem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi držvami so po mnenju 
delegacije v skladu z jugoslovansko politiko razvijanja dobrih sosedskih odno- 
sov in vsestranskega sodelovanja s sosednjimi državami. Prav tako so stališča 
dobra podlaga za nadaljnje poglabljanje že doseženih oblik sodelovanja, dajejo 
pa tudi nove možnosti za razširitev sodelovanja in povezovanja. 

Pri obravnavi gradiva je delegacija prišla do nekaterih ugotovitev in pred- 
laga, da naj se upošteva pri konkretnem reševanju obstoječe problematike na- 
slednje: 

Na področju metanolske kemije in energetike je dosedanje sodelovanje pri 
geoloških raziskavah potrebno razširiti tudi na sosednjo Madžarsko in Avstrijo. 
Z Madžarsko je treba razširiti tudi sodelovanje pri izkoriščanju geotermične 
energije, predvsem termalnih voda, zaradi večje uspešnosti izkoriščanja na 
madžarski strani. 

Za reševanje maloobmejnega prometa s Socialistično republiko Madžarsko 
predlagamo, da se ga lotimo bolj sistemsko in organizirano. Prek Gospodarske 
zbornice je potrebno poenotiti interese v blagovni menjavi, z Madžarsko pa 
doseči sporazum, da za blagovno menjavo s SR Slovenijo pooblasti podjetja iz 
neposredne bližine meje. 

Pri izdelavi koncepcije prometnih povezav z Madžarsko je potrebno vklju- 
čiti tudi pomurske občine tako, da se s. skupnim in enotnim stališčem najdejo 
naj optimalnejše rešitve, tako v železniškem kot v cestnem prometu. 

Pri osebnem maloobmejnem in turističnem prometu, zaradi vse večjega 
upadanja, želimo, da se ta uredi bolj življenjsko. Delegacija meni, da bi osebni 
promet moral biti mnogo bolj sproščen. Dve socialistični deželi bi morali vzpo- 

li« 
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staviti odnose, ki bi bili pravi most zbliževanja, predvsem zaradi narodnostnih 
skupin, ki živita na obeh straneh meje. Ker tudi obvezna menjava valute naših 
potnikov ob prestopu meje ni spodbudna za poglobitev odnosov in sodelovanja, 
predlagamo, da naj mešana komisija najde rešitev, ki bi prispevala k dejanski 
razširitvi odnosov med državami. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Sekereš. 
Besedo ima tovariš Viljem Zrim, delegat z Jesenic! 

Viljem Zrim: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Jesenice 

je v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije predlagala v svojem imenu in 
v imenu 10 delegatov Zbora občin Skupščine SR Slovenije naslednji amandma 
k stališčem o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi 
državami, in sicer k IV. poglavju, 15. točka, šesta stran: V tretji alinei naj se 
za besedami karavanškega cestnega predora pika nadomesti z vejioo in stavek 
nadaljuje z besedilom: glede katerega je skupaj z republiko Avstrijo potrebno 
ukreniti vse potrebno, da se njegova gradnja po možnosti zaključi ob istem 
času kot gradnja avtoceste Ljubljana-karavanški cestni predor. 

Obrazložitev: Gradnja ceste in karavanškega cestnega predora je jugoslo- 
vanskega, slovenskega in gorenjskega pomena. Prav zato bodo v gradnjo predo- 
ra vložena sredstva gospodarno naložena le pri popolnem izkoriščanju predora, 
kar pa omogoča tudi ustrezna cestna povezava. Republika Avstrija že gradi 
avtocesto, katere logičen podaljšek je cestna povezava skozi karavanški predor. 
Pri vsem tem je treba poudariti, da se s tem omogoča tudi povezava prometnih 
tokov iz srednje in severne Evrope z območjem Jadrana in ostalimi deli Jugo- 
slavije. 

Pri upoštevanju navedenega in če domnevamo, da se bo obseg cestnega pro- 
meta še povečal, saj je dodatno obremenitev s tovornim prometom z gotovostjo 
pričakovati, sedanja cestna povezava tako močnega prometa ne bo prenesla, 
kar že dokazujejo dosedanji prometni zastoji ob konicah. Gradnja predora bo 
omogočala tudi boljšo povezavo sedanjega gospodarskega potenciala s širšim 
zaledjem in približala gostinsko-turistične zmogljivosti širšemu krogu potrošni- 
kov, kar je tudi izrednega gospodarskega pomena, glede na programiran razvoj 
tercialnih dejavnosti na območju Gorenjske in širše družbene skupnosti. 

Upoštevajoč pomembnost gradnje navedene cestne povezave je treba tudi 
poudariti, da so o tem že razpravljale skupščine gorenjskih občin in podprle 
gradnjo cestnega predora in ceste. Enakega stališča, z ugotovitvijo o pomemb- 
nosti gradnje, so sprejeli tudi delegati skupščin gorenjskih občin kot skupnega 
medobčinskega organa samoupravljanja. 

Skupina delegatov je skrbno in zavzeto obravnavala predlog stališč o ob- 
mejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami in za- 
radi velike pomembnosti tega dokumenta, ki ni kratkoročnega značaja, ugoto- 
vila, da je opredelitev gradnje novega karavanškega cestnega predora preveč 
medla. V tako pomembnem dokumentu je nujno, da se opredelitev nalog poka- 
že jasneje in da se naloge tudi kar se da natančno časovno določijo. Zato pred- 
lagam zboru, da sprejme predloženi amandma. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala. Besedo ima tovariš Ciril Habe, 
delegat Obalne skupnosti! 
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Ciril Habe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi skupina delegatov Skupščine Obalne skupnosti za delegiranje delegatov 

v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je, na seji 24. januarja 1975, razpravljala 
o gradivu o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi 
državami. Sprejela je nekatere ocene in predloge v zvezi s tistim delom gradiva, 
ki se nanaša na obmejno gospodarsko sodelovanje z Italijo. 

Maloobmejna blagovna menjava z Italijo ima pomembno funkcijo povezo- 
vanja obmejnih gospodarstev, kar ima tudi svoj politični pomen. Tako na VII. 
kongresu Zveze komunistov Slovenije kot tudi na X. kongresu Zveze sindikatov 
Jugoslavije je bilo obmejno gospodarsko sodelovanje ocenjeno v skladu z našo 
politiko neuvrščenosti in politiko odprtih meja kot pomemben gospodarski in 
politični dejavnik pri povezovanju s tem delom Evrope. V tem smislu delujejo 
tudi družbenopolitične organizacije na obalnem območju, ki dajejo pobude za 
nadaljnji razvoj teh odnosov. 

Obe državi sta v letu 1955 z namenom, da bi gospodarstvu ob meji omogo- 
čili prožnejše sodelovanje, sklenili Tržaški in Goriški sporazum o maloobmejni 
blagovni menjavi med Jugoslavijo in Italijo. V dosedanjem razvoju se je poka- 
zalo, da sta oba sporazuma pripeljala med drugim do najbolj odprte meje v 
Evropi. Poglabljanje teh prizadevanj hkrati pomeni tudi onemogočanje revan- 
šističnih krogov v Italiji, da bi poslabšali odnose z Jugoslavijo. 

Primorski del Slovenije je v svoji zgodovini grenko občutil divjanje fašizma, 
ki ponovno poskuša poslabšati sosedske odnose med Jugoslavijo in Italijo. V zad- 
njih letih je maloobmejna blagovna menjava upadla, predvsem zato, ker z in- 
strumenti zunanjetrgovinskega režima nismo sledili pobudam obmejnega go- 
spodarstva, da bi posodobili listi A in B, zlasti pa listi C in D Tržaškega spora- 
zuma. 

Struktura gospodarstva regije, ki jo pokriva Tržaški sporazum, to so občine 
Sežana, Koper, Izola, Piran, Buje, Umag in Novi grad, se je po letu 1955, ko je 
bil sporazum podpisan, bistveno spremenila, saj so se razvile nekatere povsem 
nove gospodarske oziroma industrijske panoge, vsebina blagovnih list pa je 
ostala dejansko nespremenjena. V tem je tudi razlog, da je postala maloobmej- 
na blagovna menjava z Italijo za obmejno gospodarstvo, zlasti po Tržaškem 
sporazumu, nezanimiva. Pri tem bi poudaril še to, da so pri ocenjevanju malo- 
obmejne blagovne menjave z Italijo nekateri imeli stališče, da obmejno gospo- 
darstvo za sodelovanje ni zainteresirano, k temu pa so bile dane tudi razne 
etikete. 

Poudarjamo, da je obmejno gospodarstvo, zlasti obalno, zelo zainteresirano 
za maloobmejno blagovno menjavo z Italijo po Tržaškem sporazumu, zlasti pa, 
da naj se odobrita posodobljeni listi C in D, ki ju je predlagalo gospodarstvo ob- 
mejnega območja prek grupacije za maloobmejni blagovni promet v Zvezni 
gospodarski zbornici leta 1974. Prav tako je gospodarstvo predlagalo, da se v 
listi C in D vnese tudi industrijska kooperacija. To bi imelo dolgoročnejši pomen 
za sodelovanje z našimi rojaki v zamejstvu. 

Ne le obalno območje, temveč celotna regija, ki jo pokriva Tržaški sporazum, 
podpira napore SR Slovenije, da se maloobmejna blagovna menjava posodobi 
in vključi kot pomemben prispevek slovenskega gospodarstva k izravnavanju 
plačilne bilance. 

Obalna skupščina je v izhodiščih za sestavo družbenega plana obalnega ob- 
močja za obdobje 1976—1980, ki jih je sprejela 21. januarja 1975, opredelila ma- 
loobmejno blagovno menjavo z Italijo kot pomemben dejavnik pri izravnavanju 
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trgovinske bilance območja, pri čemer smo si zadali cilj, da do leta 1980 dose- 
žemo pozitivno trgovinsko bilanco območja. 

Odlok o izvozu in uvozu blaga in storitev v maloobmejnem in sosedskem 
čezmorskem prometu, ki ga je sprejel zvezni izvršni svet aprila 1974, je vnesel 
glede udeležencev več reda. Od okoli 65 udeležencv je izpolnjevalo le še okoli 30 
udeležencev pogoje po odloku, to je da imajo temeljno organizacijo združenega 
dela, na območju veljavnosti sporazuma. 

Stališča, ki so pred nami, vsebujejo določilo, da se sklenejo samoupravni 
sporazumi in družbeni dogovori, kar pomeni še večjo organiziranost in koor- 
diniranost delovanja organizacij združenega dela in drugih dejavnikov. Prav 
tako je izredno pomembno določilo o ustanovitvi mešane komisije za obmejno 
blagovno menjavo z Italijo, ki naj bi imela pomembna pooblastila. 

Predlog stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s so- 
sednjimi državami, ki so predmet današnje razprave, izraža težnje gospodar- 
stva ob italijanski meji, zato ga podpiramo. Hkrati skupina delegatov za delegi- 
ranje delegatov v Zbor občin SR Slovenije predlaga naslednja amandmaja, ki 
sta že razmnožena in predložena navzočim delegatom: 

Za zadnjim odstavkom na 3. strani, v 15. točki IV. poglavja, naj se doda 
naslednji stavek: »Pri tem pa je potrebno zagotoviti, da se v mešano komisijo 
obvezno vključujejo tudi predstavniki z območja izvajanja sporazuma«. 

Obrazložitev: S tem bo zagotovljeno, da se bo neposredno prenašala kon- 
kretna problematika območja v delo te komisije. 

In drugi amandma: Na koncu tretjega odstavka na 2. strani naj se doda 
naslednji stavek: »Ta organizacijska struktura Gospodarske zbornice naj bo 
locirana na območju izvajanja sporazuma.« 

Obrazložitev: Ker bodo najbolj aktualna vprašanja o maloobmejni blagovni 
menjavi z Italijo po Tržaškem sporazumu, in sicer po listi C in D, kajti ti dve 
listi sta brezcarinski, predlagamo, da je lokacija tega zborničnega mesta na 
območju izvajanja Tržaškega sporazuma. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Habe. K besedi se je pri- 
javil tovariš Aleksander Čerče, predstavnik Gospodarske zbornice SR Slovenije! 

Aleksander Čerče: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ko 
govorimo o obmejnem gospodarskem sodelovanju, mi je dolžnost, da vas obve- 
stim o dejavnosti Gospodarske zbornice na tem področju oziroma o tem, kaj 
je bilo osnovno izhodišče Gospodarske zbornice za njeno organiziranost na tem 
področju. 

Gospodarska zbornica je ugotovila, da je pomen obmejnega gospodarskega 
sodelovanja daleč širši, kot je bil dejanski obseg dejavnosti, ki so ga v svojem 
programu izvajale Komisija za obmejno sodelovanje z Italijo, Komisija za sejem- 
ske sporazume z Avstrijo, Komisija za odnose na področju obmejnega sodelova- 
nja z Madžarsko. 

Danes so tudi delegati opozorili na to, da v resnici obmejno gospodarsko so- 
delovanje zajema nešteto oblik in možnosti, od vprašanj infrastrukture in oseb- 
nega prometa do vprašanj blagovne menjave, skupnih vlaganj, industrijske ko- 
operacije in industrijskega sodelovanja. 

Če analiizramo sedanje meddržavne sporazume, potem vidimo, da so z njimi 
dejansko omejene možnosti za razvejano dejavnost na tem področju, kajti Trža- 
ški in Goriški sporazum vsebujeta v glavnem le blagovno menjavo. Vidimo, 
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da so bili sejemski sporazumi zelo okrnjena oblika delovanja, kar je tudi izraz 
razpoloženja republike Avstrije do razvijanja odnosov na obmejnem področju. 
Hkrati vidimo, da se šele v zadnjem času kaže veliko razumevanje za obmejno 
sodelovanje z Madžarsko. 

Zato smo menili, da je nujno poenotiti interes temeljnih organizacij združe- 
nega dela, združiti njihove interese v smislu nove ustave v okviru skupnega 
odbora za obmejno gospodarsko sodelovanje, ki so ga izvolili delegati v novem- 
bru mesecu v Zbornici. Naloge tega odbora obsegajo vprašanja osebnega pro- 
meta in blagovne menjave do vprašanj industrijske kooperacije in industrij- 
skega povezovanja ter graditve infrastrukure. Odbor ima tudi posebne komisije 
in odbore za obmejno sodelovanje z Italijo, za obmejno sodelovanje z Avstrijo in 
za obmejno sodelovanje z Madžarsko, ki pa je šele v konstituiranju. 

Ko govorimo o vprašanjih obmejnega sodelovanja, menim, da gre pravza- 
prav za vprašanje razvitosti obmejnega območja. Zaradi tega je tudi potrebno, 
da hkrati ko govorimo o obmejnem sodelovanju, govorimo tudi o problemih 
razvitosti obmejnih območij. 

Obmejna območja so doslej uporabljala obmejne sporazume. Interes na tem 
področju, če govorimo o Italiji, je v zadnjih letih upadel. Od časa, ko je znašala 
menjava na tem območju v primerjavi s celotno menjavo z Italijo 11, 12 %, je 
v zadnjem času padla na 3% oziroma v zadnjih 10 letih na poprečno 5 %. Po- 
dobno je z Avstrijo. Z Madžarsko pa imamo sedaj nove pobude, tako da je 
osnovno vprašanje, na kar so danes tudi delegati opozorili, da se to območje, 
ki danes zajema le Lendavo in Mursko Soboto, razširi tudi na druge, občine, ki 
so za to zainteresirane. 

Glede industrijskega sodelovanja moram reči, da se tudi italijanska stran, 
zlasti goriška zbornica, v zadnjem času odziva našim pobudam ter da je tudi 
sama dala iniciativo za spremembo Goriškega sporazuma v smislu amandmaja, 
ki so ga dali tovariši iz Kopra, to je da se ugodnosti, ki jih je na primer Italija 
dajala goriškemu območju, odpravijo v interesu razširitve Goriškega sporazu- 
ma. Potrebna iniciativa s strani obeh zbornic je že storjena. 

Sprejeli smo tudi iniciativo v obliki amandmaja, da se imenujejo organi 
iz območij, ki so neposredni uporabniki teh sporazumov. Zaradi netočnih opre- 
delitev, kaj je temeljna organizacija združenega dela, so se pogostokrat regi- 
strirale za te vrste prometa tudi organizacije, ki po načinu poslovanja ali vsebi- 
ni dela nimajo možnosti, glede na odlok, ki je izšel, za registracijo te vrste pro- 
meta. Pred nami vsemi je sedaj naloga, v tem smislu v celoti podpiramo iniciati- 
ve delegatov, da pridemo čimprej na tem območju do samoupravnih sporazumov, 
ki bodo po svoji vsebini razširili obseg dejavnosti na teh področjih, ki bodo 
bolj natančno opredelili način poslovanja in ustvarili pravila za razvoj, seveda 
pa tudi združevali določena sredstva za pospeševanje in razvoj na področju 
obmejnega sodelovanja. Menim, da daje to področje v smislu nove ustave velike 
možnosti za aktivnost obmejnih občin in seveda tudi temeljnih organizacij 
združenega dela, katerih asociacija je tudi Gospodarska zbornica SR Slovenije. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Čerče. S tem smo listo 
prijavljenih izčrpali. Verjetno želi še kdo razpravljati? Prosim, tovariš Franc 
Vaupot! 

Franc Vaupot: Glede na mojo prejšnjo razpravo sem dolžan odgovo- 
riti, kako je z amandmajem, ki sem ga predložil. Po dogovoru s predstavnikom 
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Izvršnega sveta, pojasnil je, da bi bil amandma prejudiciranje tega vprašanja, ne 
bom vložil amandmaja. Pri tem bi opozoril zbor, da smo se v skupini delegatov 
iz naše občine dogovorili, da bo enak predlog dal naš delegat tudi v Zboru zdru- 
ženega dela. Ce bo ta predlog tam sprejet, potem bo verjetno moralo priti do 
usklajevalnega postopka. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Vaupot. Zeli še kdo 
razpravljati? Tovariš Samec, lahko odgovorite na vprašanje, ki ga je zastavil 
delegat Jančič? 

Milan Samec (iz klopi): Tovarišica predsednica, prosim, če lahko odgo- 
vorimo pismeno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Dobro. Torej ne boste danes odgovorili. 
Tovariš Jančič, soglašate? (Da.) Ker razpravljalcev ni več, zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 

Danes smo vam na klop predložili amandmaje Izvršnega sveta za dopolni- 
tev predloga stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju. Ker ti predlogi v 
bistvu zajemajo večino amandmajev našega odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose in skupine delegatov iz občine 
Nova Gorica, menim, da lahko glasujemo najprej o teh predlogih Izvršnega sve- 
ta. Ker gre za soglasne predloge, menim, da lahko o vseh amandmajih Izvršnega 
sveta glasujemo skupaj. Vprašujem delegate, če se s takšnim postopkom stri- 
njajo. (Da.) Ker se s tem strinjate, dajem amandmaje Izvršnega sveta na gla- 
sovanje. 

Kdor je za te amandmaje v celoti, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
V poročilu odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj je navedena 

vrsta amandmajev, vendar so vsi ti amandmaji že vsebovani v pravkar izglaso- 
vanih amandmajih Izvršnega sveta. Tako o amandmajih Odbora iz njegovega 
poročila z dne 23. 1. 1975 ni potrebno glasovati. 

V amandmajih Izvršnega sveta je vsebovan tudi amandma Komisije za 
mednarodne odnose iz njenega poročila z dne 23. 1. 1975, ki se nanaša na 8. 
točko III. poglavja. Sedaj vas prosim, da vzamete v roke poročilo Komisije za 
mednarodne odnose z dne 24. 1. 1975. Na drugi strani tega poročila imamo nam- 
reč nerešen še en manjši amandma. V tem amandmaju, ki se nanaša na točko 
8. b IV. poglavja pa gre, če prav razumem, le za dopolnitev besedila, ki smo ga 
sprejeli prej, ko smo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta. In sicer gre za 
vstavitev besed »s potrebno cestno povezavo-«. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če se s takšno dopolnitvijo strinja 
oziroma če meni, da se s tem bistveno spreminja vsebina amandmaja, ki ga je 
predložil Izvršni svet in ki smo ga izglasovali! 

Milan Samec (iz klopi): Ker se nam zdi, da je besedilo celo bolj 
natančno, se v celoti strinjamo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Izvršni svet se strinja. Vprašujem poro- 
čevalca Odbora tovarišico Kocjanovo, če se strinja! Nima pripomb. Zakonodajno- 
pravna komisija? Nima pripomb. Prehajamo na glasovanje. 
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Kdor je za tako dopolnjen amandma, ki ga je predložila Komisija za med- 
narodne odnose, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Komisije soglasno sprejet. 
Sedaj vas prosim, da vzamete še amandmaje skupine delegatov iz občine 

Nova Gorica. Naj povem, da sta drugi in tretji amandma te skupine že vsebo- 
vana in tudi že izglasovana v amandmajih Izvršnega sveta. Glasovati moramo 
samo še o prvem amandmaju, ki se nanaša na točko C 8. alinee. Mislim namreč, 
da je v amandmaju napačno citirana 7. alinea. S tem amandmajem ne soglaša- 
ta niti Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora niti Komisi- 
ja za mednarodne odnose, pa tudi ne Izvršni svet. 

Najprej bi vprašala predstavnika predlagatelja tega amandmaja, ali vztraja 
pri amandmaju! Umikate amandma. Hvala lepa. Potem tudi tega amandmaja 
ni več. 

Danes so bili predlagani še novi amandmaji, in sicer Skupščine Obalne 
skupnosti Koper in skupine desetih delegatov, v imenu katerih ga je predlagal 
tovariš Habe. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta za stališče do predlaganega amand- 
maja! 

Milan Šamec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Prvi 
amandma, ki ga imate na mizi, zahteva oziroma predlaga, da se v mešano ko- 
misijo obvezno vključi tudi predstavnik iz območja izvajanja sporazuma. Želel 
bi opozoriti, da je mešana komisija že začela delati in da smo v praksi vključe- 
vali predstavnike iz tega območja. Prvi sestanek je bil v Trstu in so bili iz 
območja Kopra vključeni trije predstavniki, tako da se to dejansko že izvaja. 
Nimam nič proti, če vztrajate, da to pride v besedilo; mogoče bi se črtala le 
beseda »obvezno«. Menim pa, da to ni potrebno, kajti to je nekaj, kar se v 
praksi že izvaja. 

Drugi predlog zahteva, da naj bo organizacijska enota Gospodarske zbornice 
locirana v območju izvajanja sporazuma. Tega predloga ne moremo sprejeti, ker 
to ne bo samo v območjih izvajanja sporazuma, temveč lahko tudi izven njih. 
To je odvisno od tega, kako se bo združeno delo dogovorilo, ter od tega, kje 
se bodo te organizacijske oblike vpeljale. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Samec. Prosila bi pred- 
stavnika Komisije za mednarodne odnose, da nas seznani s stališčem Komisije! 
Tovariš Jakomin! 

Livio Jakomin: Sprejemam obrazložitev, ki jo je dal predstavnik Iz- 
vršnega sveta. 

Predsednica Mara Žlebnik: To pomeni, da Komisija meni, da prvi 
amandma ni potreben, medtem ko drugi amandma odklanja. 

Prosim poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj za 
stališče k temu amandmaju! 

Zalka Kočij a n (iz klopi): Odbor se strinja s stališčem Izvršnega sveta. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Tudi predstavnik Odbora so- 
glaša z mnenjem predstavnika Izvršnega sveta. 
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Tovariš Habe! Vprašati moram, ali vztrajate pri amandmajih. Prosim! 

Ciril Habe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predstavnik Izvršnega sveta je k prvemu amandmaju rekel, da načelno 

nima nič proti. Tako bi s svoje strani predlagal, da se predlagano besedilo vklju- 
či, ni pa potrebno, da se uporabi beseda »obvezno«. Drugi amandma pa umikam. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Dobro, drugi amandma umikate. Prosim, 
tovariš Šamec! 

Milan Samec (iz klopi): Ker je več območij, bi morali združiti pred- 
stavnike iz območij izvajanja sporazuma. 

Predsednica Mara Zlebnik: S popravki, s katerimi se predlagatelji 
amandmaja strinjajo, bi se ta amandma glasil: »Pri tem pa je potrebno zagoto- 
viti, da se v mešano komisijo vključijo tudi predstavniki iz območij izvajanja 
sporazumov.« 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za prvi amandma, ki ga je predložil to- 
variš Habe v imenu skupine 10 delegatov, naj prosim glasuje! (59 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma te skupine sprejet z večino glasov. 
Kolikor se spominjam, je bil napovedan še en amandma z Jesenic. (Se ni 

razmnožen.) 
Bi mogoče predstavnik Izvršnega sveta zavzel stališče, saj je obveščen o tem 

amandmaju. 

Milan Samec: Kolikor razumem, predlaga delegat za gorenjsko ob- 
močje, da bi povezali vprašanje karavanškega predora in gradnjo avtoceste. 
V zvezi s tem bi najprej poudaril, da stališča obravnavajo obmejno gospodarsko 
sodelovanje in ne vprašanje gradnje cest v notranjosti Slovenije, zato to vpraša- 
nje ne sodi sem. Delo komisije za dogovarjanje med avstrijskim in slovenskim 
oziroma jugoslovanskim delom za karavanški predor se je šele začelo. Trenutno 
je v zastoju in bi, tudi če bi to rodilo stališča, nastalo vprašanje, ali s tem ne 
prejudiciramo kar dva vprašanja hkrati. Iz tega razloga amandmaja ne moremo 
sprejeti. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Samec. Prosim poročevalca 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, da se izreče! 

Zalka Kočij a n (iz klopi): Rekla sem že, da se Odbor strinja s stali- 
ščem Izvršnega sveta. 

Predsednica Mara Zlebnik: To pomeni, da je obrazložitev predstav- 
nika Izvršnega sveta takšna, da Odbor ne bi mogel soglašati z amandmajem. 
Vprašam predstavnika Komisije za mednrodne odnose za njegovo stališče! 
Tovariš Jakomin! 

Livio Jakomin: Glede na to, kar je povedal tovariš Šamec, menim, 
da teh vprašanj ne bi mogli povezovati. 
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Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Osebno menim, da je bistvo obrazložitve 
v tem, da je to problematika, ki sodi drugam, ne pa med predložena stališča. 

Vprašam delegata z Jesenic, če kljub temu vztraja pri amandmaju! 

Viljem Zrim: Pri tem amandmaju moram vztrajati. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Amandmaji bodo pravkar raz- 
deljeni. 

Ker ste dobili amandma pravkar na klop, dovolite, da ga preberem, čeprav 
je bila vsebina deloma že obrazložena. Gre za amandma k IV. poglavju, 15. 
točka, 6. stran, in sicer, da naj se pri tretji alinei za besedo »predora"' pika 
nadomesti z vejico in stavek nadaljuje z besedilom: »glede katerega je skupaj 
z republiko Avstrijo potrebno ukreniti vse potrebno, da se njegova gradnja 
po možnosti zaključi ob istem času kot gradnja avtoceste Ljubljana—karavanški 
cestni predor.« 

Slišali ste stališče Izvršnega sveta, ki se z amandmajem ne strinja, stališče 
poročevalca Odbora, ki soglaša s stališčem Izvršnega sveta, in stališče predstav- 
nika Komisije za mednarodne odnose. Dajem amandma na glasovanje. 

Prosim! Besedo želi tovariš Polajnar, delegat iz Škofje Loke. 

Tone Polajnar: Zdi se mi, da je bila obrazložitev predstavnika Izvrš- 
nega sveta oziroma poročevalca Odbora sila neprepričljiva. Ce vas lahko opo- 
zorim, je na 4. strani celo takole besedilo: »V cestnem prometu naj zagotovi 
asfaltiranje ceste prek mejnega prehoda Učeja ...« Zdi se mi, da se v tem pri- 
meru spuščamo na dve povsem različni ravni, če na eni strani govorimo o tem, 
kako bomo na enem mejnem prehodu asfaltirali posamezne metre ceste, na 
drugi strani pa se predstavnik Izvršnega sveta in poročevalec Komisije opre- 
deljujeta za to, menim, da brez posvetovanja s svojimi pristojnimi organi, da naj 
se skupaj z republiko Avstrijo ukrene vse, da se »gradnja predora po možnosti 
konča ob istem času kot gradnja avtoceste Ljubljana-karavanški cestni predor«. 

Ce se spomnimo današnje obrazložitve, ki jo je dal podpredsednik tovariš 
Cačinovič na skupni seji, potem se mi zdi, da bomo od avstrijskega gospodar- 
stva in od Avstrijcev nekatere stvari morali nujno zahtevati. Odnos predstav- 
nika Izvršnega sveta in Komisije, če se na eni strani lahko opredeljujemo za 
asfaltiranje konkretnih metrov ceste, na drugi strani z Avstrijci in z njihovo 
cestno povezavo še naprej ravnamo v rokavicah, se mi zdi neproučen, vsekakor 
pa nekorekten. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Polajnar. Zeli še kdo raz- 
pravljati? Prosim, tovariš Samec! 

Milan Samec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Kaže, 
da nisem bil dovolj jasen. Kar je govora o obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju, sodi asfaltiranje obmejnega prehoda v to snov. Ker pa se v amandmaju 
zahteva, da se po možnosti konča gradnja predora ob istem času kot gradnja 
avtoceste, potem v teh gradivih ne moremo govoriti o gradnji konkretne avto- 
ceste. Tudi ne vem, kje in kako je določeno, kdaj se bo ta cesta gradila. Tu se 
povezujeta dve različni stvari, ki ne sodita skupaj. Ponovno bi opozoril, da smo 
se v stališčih zavzeli za to, da je treba karavanški predor graditi, povedal pa 
sem tudi, da so ustrezne komisije že pričele delati. Prejudicirati teh stvari, 
to je gradnjo ceste v notranjosti in predor, pa menim, da nikakor ne moremo. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Samec. Slišali ste dodatno 
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem prehajam na glasovanje. 

Kdor je za amandma, ki ga je vložila skupina delegatov, katerega nosilec 
je delegat iz občine Jesenice, naj prosim glasuje! (32 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.) 

Amandma je dobil potrebno večino. 
Končno moramo glasovati še o predlogu stališč v celoti. Kdor je za stališča 

v celoti, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel z večino glasov predlog stališč in sklepov o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami. 

S tem smo to točko dnevnega reda izčrpali. Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 5. točko dnevnega 
reda, tojena predlog zakona o republiških svetih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Milana Baškoviča, sekretarja v Sekretariatu 
Izvršnega sveta za zakonodajo. Zeli predstavnik predlagatelja zakonski predlog 
še obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli 17. 1. 1975. Predlog zakona sta obravnavala 
Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Zeli 
predstavnik Odbora oziroma Komisije še kaj dodati k pismenemu poročilu? (Ne 
želi.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo, prosim? Če nihče, prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta. Besedilo teh amand- 
majev ste dobili danes na klop. Gre za amandmaja k 3. in 26. členu. Menim, 
da lahko o obeh amandmajih glasujemo skupaj. Ste za to? (Da.) 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta soglasno sprejeta. 
Glasovati moramo še o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 5. 

členu. O amandmaju k 26. členu ne moremo glasovati, ker smo že sprejeli 
amandma Izvršnega sveta. 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 5. členu, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 5. členu. 

Prosim še, da glasujete o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona o republiških svetih, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Svetu republike. 
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Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Milana Baškoviča. Tovariš Baškovič, želite 
uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli 17. 1. 1975. Predlog zakona sta obravnavala 
Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. 
Želita poročevalca ustno obrazložiti poročila? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ce nihče, prehajamo na glasovanje. 

Najprej moramo glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 4. 
členu predloga zakona. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (58 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 4. členu predloga zakona. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona o Svetu republike, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika republiškega 
sekretarja za finance. Želi tovariš Draksler uvodno besedo? Prosim! 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši delegati! Ker je ta zbor 
sprejel stališče svojega odbora in za enega od možnih virov za oblikovanje sred- 
stev solidarnosti predvidel drugačno rešitev, kot je predlagana v tem zakonskem 
predlogu, bi rad čisto na kratko povedal, kaj je Izvršni svet vodilo, da se je 
odločil za takšen predlog. 

V zadnjem osnutku je bil kot osnovni predlog predviden prispevek iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela v višini 0,3 l0/o, kot variantno 
možnost pa smo dali v premislek tri rešitve, medtem ko se je vaš zbor odločil 
za prispevek na izdatke za reklamo in reprezentanco v višini 6 %>. 

Izvršni svet po tem predlogu še vedno vztraja pri svojem prvotnem pred- 
logu, iz naslednjih razlogov: Menimo, da solidarnost ni primerna oblika za 
urejanje vprašanja racionalne uporabe sredstev za reklamo in reprezentanco. 
Izvršni svet v celoti podpira prizadevanja, da se ta sredstva.čimbolj racionalno 
uporabljajo, vendar je mnenja, da ni primerno, da bi prek solidarnosti vpli- 
vali na tiste, ki ta sredstva neracionalno trosijo, da se drugače vedejo. 

Nadalje smo mnenja, da naj bi se sredstva solidarnosti oblikovala nepo- 
sredno glede na novo ustvarjeno vrednost ter da naj ne bi bili osnova oziroma 
neposredno merilo stroški poslovanja, temveč dohodek kot na novo ustvarjena 
vrednost. 

Ne nazadnje je reklama pri marsikateri gospodarski organizaciji nujna 
potreba, zlasti kadar se prebija na trg z novimi proizvodi. Nekatere organi- 
zacije potrebujejo reklamo, druge zaradi konjunktur nega položaja spet ne, in 
če bi sedaj obremenili stroške za reklamo in reprezentanco, bi pravzaprav 
prispevale samo tiste organizacije, ki morajo uporabljati reklamo, medtem ko 
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bi bile druge, ki jim glede na razmere na trgu to ni potrebno, oproščene pla- 
čevanja tega prispevka. 

Iz teh razlogov in pa ker se je za prvotni predlog odločil tudi Družbeno- 
politični zbor ter sta takšnega mnenja tudi Socialistična zveza in Zveza sindi- 
katov, vztrajamo pri svojem predlogu. 

Danes ste dobili še amandma, ki ga je predložil Izvršni svet, in če dovolite, 
bi ga čisto na kratko obrazložil. Zakonodajno-pravna komisija je namreč pred- 
lagala, da naj se glede oprostitev nekoliko bolj izenačijo merila glede tistih za- 
vezancev, ki so v združenem delu, in upokojencev in kmetov oziroma drugih 
občanov, ki plačujejo kmetijske davke. 

V predlogu smo oprostitev nekoliko razširili, tako da niso zajeti samo tisti, 
ki ne plačujejo kmetijskega davka, temveč tudi tisti, ki ne dosegajo 2000 di- 
narjev katastrskega dohodka letno. S tem smo približno izenačili merila za 
oprostitev pri zavezancih, ki dobivajo dohodek iz različnih virov. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Draksler. 
Predlog zakona ste prejeli dne 17. 1. 1975. Predlog zakona sta obravnavala 

Odbor našega zbora za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije dopolniti poročili? (Ne.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. K 
razpravi so se že prijavili nekateri delegati. Tovariš Slavko Jančič, delegat iz 
Lenarta! 

Slavko Jančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obravnavi predloga zakona v skupini delegatov občine Lenart nam ni bilo 
popolnoma jasno določilo 18. člena. Prvi odstavek 18. člena določa: »Prispevek 
solidarnosti, ki ga iz osebnega dohodka plačujejo občani, ki z osebnim delom 
z lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, obra- 
čunavajo in pobirajo organi, ki so pristojni za obračunavanje in plačevanje 
prispevkov za samoupravne interesne skupnosti, in sicer na način in v rokih, 
kot velja za te prispevke.« 

Ali to določilo pomeni, da bodo ta prispevek obračunavali organi, ki bodo 
obračunavali in pobirali prispevke iz bruto osebnih dohodkov v samoupravni 
interesni skupnosti v enakih rokih, kot se obračunavajo prispevki na bruto 
osebne dohodke, ki se plačujejo za te kategorije v trimesečnih akontacijah? 
Ali se ta način in roki nanašajo tudi na prispevek solidarnosti? 

Predlagamo, da bi se to določilo napisalo jasneje, konkretnega predloga pa 
nimamo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jančič. K razpravi se je 
nadalje prijavil tovariš Roman Oberauner, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Roman Oberauner: Tovarišice in tovariši delegati! V imenu skupine 
delegatov Skupščine mesta Ljubljana bi postavil samo eno vprašanje. Ali je v 
smislu 3. člena tega zakona predvidena zagotovitev ustreznih sredstev, ki bodo 
še potrebna za sanacijo Kozjanskega? Ta člen nam namreč ni bil povsem jasen. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Oberauner. Drugih prijav 
za razpravo ni. Kdo še želi besedo? Tovariš Maks Kampl, delegat občine Ptuj! 
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Maks Kampl: Člani skupine 3. okoliša za kmetijsko dejavnost želijo 
pojasnilo, če je v 11. členu predloga zakona, ki govori o plačevanju davka od 
kmetijske dejavnosti v višini 10/o, vsebovano tudi plačevanje davka iz gozdarske 
dejavnosti. V nasprotnem primeru je treba ta člen dopolniti na koncu še z bese- 
dilom: »in iz gozdarske dejavnosti«. Vedno govorimo o kmetijstvu in gozdarstvu, 
sedaj pa ne vemo, če tudi gozdarstvo štejemo h kmetijstvu. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. Naprej prosim? Kdo želi besedo? 
Prosila bi predstavnika predlagatelja tovariša Drakslerja, da odgovori na 

postavljena vprašanja. Hkrati bi prosila, če je mogoče, da se opredelite tudi glede 
amandmaja, ki ga je predložil inž. Viktor Hrastnik iz občine Šentjur. 

Zvonko Draksler: Izvršni svet se s tem amandmajem strinja. 

V 11. členu je mišljena tudi gozdarska dejavnost, zato je izrecno napisano: 
»od osnove od katere se plačuje davek in glede na katastrski dohodek.« Tako je 
mišljena tudi gozdarska dejavnost. 

Glede 3. člena: Vprašanja Kozjanskega s tem zakonom ne urejamo. Prvotni 
osnutek, če se spominjate, je to vprašanje urejal na ta način, da je izrecno pred- 
videl, da se toliko in toliko sredstev iz tega zakona nameni za sanacijo posledic 
potresa na Kozjanskem. Predlog zakona je prav na pobudo oziroma na pred- 
loge v tem zboru, in tudi v drugih zborih, to določbo izpustil. Sedaj je vpra- 
šanje družbenega dogovora in 3. člena, da se predvidijo merila, katere vrste 
naravnih nesreč pridejo v poštev oziroma kakšne stopnje mora biti povzročena 
škoda, da se lahko sanira iz teh sredstev. Ce bo ta družbeni dogovor to pred- 
videl, in mi smo prepričani, da bo to zajel, bo vprašanje, koliko sredstev je 
potrebnih za Kozjansko, prek tega zakona urejeno v tem dogovoru. Predlo- 
ženi zakon tega ne ureja, saj določa samo način oblikovanja sredstev, medtem 
ko se poraba sredstev, in kdaj se ta sredstva uporabljajo ureja s posebnim 
družbenim dogovorom, za katerega smo ravno s tem amandmajem skrajšali 
rok za sprejem, od 6 mesecev na 3 mesece. 

Glede 18. člena: Mišljeno je tako, da bi pri tistih, ki plačujejo prispevek 
solidarnosti iz osebnega dohodka, ki se šteje po posebnih predpisih za osebni 
dohodek, pobirali prispevek organi samoupravnih skupnosti, ki pobirajo pri- 
spevke za te skupnosti, medtem ko bi prispevek od presežka, se pravi od de- 
javnosti, od katere se plačuje davek glede na dohodek, pa pobirali občinski 
davčni organi. Pri tem smo menili, da bi se načelno uporabljali isti roki. Glede 
podrobnejše izvedbe bo po potrebi naš sekretariat, ki je za to pooblaščen po 
ustavi, izdal posebno odredbo, kjer bodo ta vprašanja podrobneje urejena. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Draksler! Vprašujem to- 
variše delegate, ki so postavili vprašanja, če so z odgovori zadovoljni? (Da.) 
Zeli še kdo besedo? (Ne.) 

' Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Danes smo vam 
na klop dali tudi amandma Izvršnega sveta k 12. členu predloga zakona, ki ga 
je tovariš Draksler že obrazložil. 

Prosim, da se o tem amandmaju Izvršnega sveta izrečeta še predstavnika 
Odbora in Zakonodajno-pravne komisije. Se strinjate? (Da.) 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 12. členu predloga zakona, naj 
prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta zbor soglasno sprejel. 
Glasovati moramo še o amandmaju, ki ga je vložil v imenu 10 delegatov 

tovariš Viktor Hrastnik, delegat iz občine Šentjur pri Celju. Amandma se 
nanaša na 27. člen, in sicer da naj se število 6 v tem členu nadomesti s šte- 
vilom 3. Z amandmajem se Stranjata tako Izvršni svet kot tudi komisija. Kdor 
je za: amandma, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma delegata Viktorja Hrast- 
nika. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona 
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, 
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter o razmerjih pri delu v 
upravnih organih v SR Sloveniji. 

Osnutek zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Antona Klemena, podsekretarja v Republiškem sekre- 
tariatu za pravosodje in občo upravo. Tovariš Klemen, boste dali ustno obraz- 
ložitev? Prosim! 

Anton Klemen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Med zakoni, ki jih je potrebno uskladiti z ustavo SR Slovenije, je tudi 

zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji iz le- 
ta 1965. S tem zakonom se je na podlagi ustave iz leta 1963, to je znatno kasneje 
kot v organizacijah združenega dela, ustvarila pravna osnova samoupravljanja 
delavcev v upravnih organih, ki ima danes, z vso poskusno dobo, že kar 13- 
letno tradicijo. 

Z ustavo je bil zagotovljen enak družbenoekonomski položaj delovnih ljudi 
v upravnih organih, z zakonom pa so določene njihove pravice v skladu z na- 
ravo dela teh organov. Narava dela teh organov in njihov poseben položaj v 
družbenopolitičnem sistemu sta namreč v osnovi pogojevala omejen obseg in 
vsebino samoupravnih pravic v teh organih. Tako so bile samoupravne pravice 
teh delavcev omejene na urejanje notranjih razmerij, medtem ko je ustanav- 
ljanje, področje, pristojnosti in organizacija teh organov v pristojnosti skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, katerim so ti organi odgovorni za svoje delo. 

Nadaljnja posebnost je tudi v tem, da so nosilci te odgovornosti predstoj- 
niki upravnih organov, ki jih imenuje skupščina. Iz teh pooblastil skupščine 
družbenopolitične skupnosti in osebne odgovornosti predstojnika za delo uprav- 
nega organa izhajajo osnovne omejitve obsega in vsebine samoupravnih pravic 
delavcev, zaposlenih v upravnih organih, ki jih je v osnovi obdržala tudi nova 
ustava SR Slovenije. 

Pri pripravi predlaganega osnutka zakona o samoupravnih pravicah in 
obveznostih delavcev ter o razmerjih pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji 
je bilo glede na navedeno potrebo oceniti dosedanji obseg in vsebino samo- 
upravnih pravic delavcev v upravnih organih ter tudi način njihovega izvr- 
ševanja. 
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Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je k izvršitvi te naloge 
pritegnil številne upravne organe v SR Sloveniji, v vseh fazah priprave pa je 
bilo zagotovljeno tudi sodelovanje sindikata. Tako se je vse delo pri obliko- 
vanju osnutka napajalo iz okvirnega analitičnega gradiva, vse temeljne re- 
šitve pa so zgrajene po načelih in drugih določbah nove ustave. 

Pri oblikovanju zakonskega osnutka smo še posebej upoštevali, da ne gre 
le za formalno usklajevanje samoupravnih odnosov v delovnih skupnostih v 
upravnih organih z ustavo, temveč za sestavni del aktivnosti in prizadevanj 
za nadaljnje usposabljanje upravnih organov, za bolj učinkovito in kakovostno 
izvrševanje njihovih nalog. Temeljno izhodišče za takšno usmeritev je ne- 
dvomno v spoznanju, da imajo na sedanji stopnji razvoja samoupravnih socia- 
lističnih odnosov upravni organi pomembno vlogo in da je njihovo učinkovito, 
strokovno in sodobno poslovanje eden izmed pogojev za uspešno uresničevanje 
z ustavo opredeljenih družbenih ciljev. 

Predlagatelj meni, da je nadaljnje razvijanje demokratičnih samoupravnih 
odnosov v delovnih skupnostih upravnih organov bistvenega pomena za spodbu- 
janje ustvarjalnega dela, posodabljanje organizacije, racionalnejše poslovanje 
in kadrovsko krepitev teh organov. Vsebina in obseg samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi v upravnih organih sta, podobno kot v veljavnem zakonu, opre- 
deljena v skladu s posebnim položajem upravnih organov in naravo njihovega 
dela. 

Predlagatelj je pri oblikovanju konkretnih rešitev izhajal iz ocene, da 
načela in ustrezne določbe nove ustave ne dajejo osnove za bistveno spremenjen 
obseg oziroma vsebino samoupravnih pravic, še zlasti glede na pozitivno prakso, 
doseženo pri njihovem dosedanjem uresničevanju. Po tem stališču naj bi obseg 
in vsebino samoupravnih pravic tudi po tem zakonskem osnutku omejili na tako 
imenovana notranja razmerja s tem, da bi napravili korak naprej v tem smislu, 
da se zagotovi večja avtonomnost delavcev pri urejanju teh razmerij. 

V tej težnji osnutek zakona opušča odločanje delavcev v soglasju s pred- 
stojnikom upravnega organa. Pri številnih zadevah, v katerih so delavci dosedaj 
odločali v soglasju s predstojnikom, naj bi v bodoče odločali samostojno. O 
nekaterih zadevah, ki so v neposredni zvezi z izvrševanjem temeljnih funkcij 
organa, kot na primer programi dela, notranja organizacija, sistemizacija de- 
lovnih mest in podobno, pa naj bi odločal predstojnik po obravnavi v delovni 
skupnosti in s soglasjem Izvršnega sveta. V obeh primerih naj bi se odločitev 
oblikovala v sodelovanju delavcev in predstojnika. Načelo, da se različni inte- 
resi, pogledi in stališča vseh, ki delajo v upravnem organu, to je delavcev in 
predstojnika soočajo, obravnavajo in usklajujejo v vseh fazah nastajanja odlo- 
čitve, naj bi bilo eno od bistvenih prvin samoupravnih odnosov, zasnovanih v 
tem osnutku. 

V razpravah o osnutku zakona so odbori posameznih zborov Skupščine SR 
Slovenije glede obsega in vsebine samoupravnih pravic predlagali nekaj zani- 
mivih dopolnitev, ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi zakonskega pred- 
loga. 

V osnutku zakona je dosledno izpeljano načelo, da je upravni organ te- 
meljna samoupravna skupnost, v katerih delavci in predstojnik samostojno 
urejajo notranja razmerja v skladu z zakonom. To načelo temelji na ustavnih 
določbah, da upravni organi samostojno opravljajo zadeve iz svoje pristojnosti 
na podlagi in v okviru ustave in zakonov. V tem smislu bodo delavci občinskih 
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upravnih organov, skupno za vse ali več občinskih upravnih organov, urejali 
zadeve, ki so skupnega pomena za vse občinske upravne organe. 

V delovnih skupnostih upravnih organov z večjim številom delavcev naj bi 
delavci urejali določene zadeve tudi v notranjih organizacijskih delovnih enotah. 
Osnutek zakona uveljavlja enotna načela glede načina uresničevanja samo- 
upravnih pravic delavcev. 

Vsebina tretjega dela predloženega osnutka pa obravnava pravice in obvez- 
nosti delavcev pri delu. V tem delu so na poseben način urejene tiste pravice in 
obveznosti delavcev, ki jih bo zaradi narave dela upravnih organov potrebno 
urediti posebej: pridobitev lastnosti delavca, strokovna izobrazba in strokovno 
izobraževanje, obveznosti delavcev pri opravljanju nalog, odgovornost delavca, 
prenehanje lastnosti delavca in varstvo pravic delavca. Nekatere pa so omenjene 
le toliko, kolikor je to glede na posebnost dela nujno potrebno, na primer de- 
lovni čas. Glede urejanja drugih pravic in obveznosti: preizkus delovnih in 
drugih sposobnosti, odmori in počitki, dopusti, osebni dohodek, varstvo delavca, 
žene, mladine in invalidov še posebej, bodo za delavce v delovnih skupnostih 
upravnih organov veljale določbe zakona o medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu in republiškega zakona o medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu in delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci. 

Tovarišice in tovariši! Predlagatelj tega osnutka bo v naslednji fazi na- 
tančno proučil vrsto pobud in konkretnih predlogov, sprejetih v telesih Skup- 
ščine, kakor tudi pripombe in predloge, ki so bili dani v drugi fazi javne raz- 
prave in jih upošteval pri pripravi zakonskega predloga. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Klemen. Osnutek zakona 
smo vam poslali dne 7. 1. 1975. Ta zakon pa sta obravnavala Odbor našega 
zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca 
Odbora in Komisije k poročilom še kaj dodati? (Ne želita.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. K 
razpravam se je že prijavila tovarišica Marija Gregorič, delegatka iz občine 
Koper. 

Marija Gregorič: Tovarišica predsednica in tovariši delegati. Pri- 
pombe in stališča k osnutku zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih 
delavcev ter o urejanju razmerij pri delu v republiških upravnih organih sku- 
pine delegatov za Zbor občin Obalne skupnosti Koper in občine Koper so 
naslednje: 

Menimo, da je osnutek zakona sestavljen predvsem z vidika organiziranosti 
republiških upravnih organov ter da premalo upošteva stanje sedanje organi- 
zacije upravnih organov v občinah. 

Ugotovljeno je bilo, da se z osnutkom zakona dejansko ne povečuje obseg 
samoupravnih pravic delavcev upravnih organov, temveč se obseg teh pravic 
zmanjšuje na račun pravic, ki jih osnutek zakona daje predstojnikom upravnih 
organov. 

V osnutku je status predstojnika upravnega organa le skopo povzet. Razen 
tega ne bi smele biti v osnutku zakona pravice predstojnika razmetane v več 
členih, temveč strnjene v ustreznem poglavju. 

Glede na različno številčnost občinskih uprav v SR Sloveniji — le 40 za- 
poslenih v štirih temeljnih upravnih organih, na pomanjkljive kadrovske za- 
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sedbe in na nenehne omejitve proračunov glede financiranja delovanja upravnih 
organov bi bilo primerno in potrebno, da zakon še vedno prepusti občinski 
skupščini, da lahko določi, da veljajo glede samoupravljanja delovnih ljudi ob- 
činski upravni organi za en sam organ. 

Prav tako je nedeljiva celota urejanje medsebojnih razmerij in drugih raz- 
merij v eni delovni skupnosti. Razpršitev teh opravil na posamezne temeljne 
upravne organe, v katerih zaradi premajhnega števila niti ne morejo oblikovati 
vseh samoupravnih organov, bi prej škodovala kot koristila učinkovitemu delo- 
vanju upravnih organov. 

Pripombe k posameznim členom: 
K 10. členu: Predvideti bi bilo treba možnost, da bi za vse upravne organe 

v občini izvajala pravice in dolžnosti predstojnika ena oseba, na primer član 
izvršnega sveta, odgovoren za delo uprave, prej tajnik skupščine. Sprejemamo 
variantni predlog. 

K 12. členu: Predlagamo, da bi tudi v bodoče morali imeti delavci upravnih 
organov odločilno vlogo pri sprejemanju finančnih načrtov in zaključnih ra- 
čunov, pri čemer nikakor ne bi smeli ostati le pri pravicah dajati mnenje ozi- 
roma obveščati izvršni svet o morebitnem neupoštevanju mnenj. 

Pri tem tudi predlagamo, da se določi odredbodajalec finančnih načrtov 
vseh občinskih upravnih organov. Precej nelogična in nefunkcionalna je nam- 
reč delitev pravice odločanja o finančnem načrtu in zaključnem računu in 
morebitno odredbodajalstvo, in sicer za finančni načrt in zaključni račun sred- 
stev za osebne dohodke delavci, za finančni načrt in zaključni račun sredstev 
za materialne izdatke predstojnik. Finančni načrti upravnih organov, ki zaje- 
majo osebne dohodke in materialne izdatke, so težko ločljiva celota, tako glede 
financiranja upravnih organov, kot tudi glede porabe teh sredstev. 

K 16. členu: Predlagamo, da naj bi bil predstojnik dolžan zahtevati mnenja, 
pripombe in predloge aktov iz prvega odstavka 16. člena. 

K 20. členu: Predlog variante naj se črta. 
K 31. členu: Pri tretji alinei naj bi bila vzeta kazniva dejanja po 271/1 in 

3. členu kazenskega zakonika. 
K 36. členu: Postavlja se vprašanje, ali lahko predstojnik razporedi delavca 

upravnega organa na izpraznjeno mesto, če delavec nima ustrezne strokovne 
izobrazbe za to delovno mesto. 

K 50. členu: Postavlja se vprašanje, kako je s strokovnimi izpiti delavcev, 
ki že imajo lastnost delavca v upravnem organu. 

K 52. in 53. členu: Predlaga se črtanje variante. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Slavko 
Jančič, delegat iz občine Lenart! 

Slavko Jančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Lenart je temeljito razpravljala o predloženem osnut- 
ku zakona in se v celoti strinja s predlogi, ki so jih v svojih poročilih dali odbori 
in komisije. K predlaganemu osnutku zakona pa ima skupina še naslednje 
predloge: 

K 10. členu: Tretji odstavek naj se črta, besedilo za podpičjem pa začne 
z besedami: »lahko pa uredijo te pravice« itd. Menimo, da tako določilo ni 
združljivo z ustavnimi načeli o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu. 

12* 
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K 29. členu: V povezavi s tretjim odstavkom 16. člena se postavlja vpra- 
šanje, kdo potrdi akt o notranji organizaciji upravnega organa in o sistemizaciji 
delovnih mest, če delavci v občinskih upravnih organih s splošnimi samouprav- 
nimi akti skupno urejajo zadeve, ki imajo zanje skupen pomen, in v tem primeru 
opravlja pravice in dolžnosti predstojnika iz 13. in 16. člena predlaganega 
osnutka zakona izvršni svet skupščine občine. 

K 35. členu: Besedilo tega člena naj se glasi: »Brez razpisa se lahko zase- 
dejo delovna mesta, na katera imenuje delavce skupščina družbenopolitične 
skupnosti ali izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti, oziroma de- 
lovna mesta, za katera tako določajo posebni predpisi.^ Delegacija meni, da je 
te pravice potrebno razširiti tudi na izvršni svet občinske skupščine. 

K 43. členu: Potrebno bi bilo dodati določila, kaj je v primeru, ko se na 
razpis prijavi samo en kandidat, ki sicer formalno izpolnjuje pogoje, nima pa 
mogoče vseh moralno-političnih kvalifikacij za delavca v upravnem organu. 
Po našem mnenju bi tudi v tem primeru morala obstajati možnost, da takega 
kandidata ni obvezno sprejeti na razpisano mesto1, temveč da se razpis oziroma 
objava ponovi. 

K 52. členu: V četrtem odstavku tega člena naj se pika nadomesti z vejico 
ter doda besedilo: »če je na razpolago prosto delovno mesto. Če prostega delov- 
nega mesta ni, se delavcu lahko ponudi drugo prosto delovno mesto. Če delavec 
ponujenega delovnega mesta ne sprejme, mu preneha lastnost delavca v uprav- 
nem organu.« Tako določilo menimo da je potrebno, ker bo verjetno v posa- 
meznem upravnem organu lahko več pripravnikov kot predvidenih izpraznjenih 
delovnih mest. Po drugi plati pa glede na fluktuacijo kadrov ni mogoče točno 
programirati, koliko se bo delovnih mest v določenem obdobju dejansko iz- 
praznilo. 

K 72. členu: Črta naj se določilo tretjega odstavka, saj menimo, da to dolo- 
čilo ni potrebno. Če je kršitev obveznosti delavca takšna, da se mora izreči 
ukrep prenehanja lastnosti delavca v upravnem organu, potem naj bo takšen 
ukrep dokončen, ne pa sredstvo nekakšnega zastraševanja. Če pa ostane določilo 
tretjega odstavka 72. člena, ki opredeljuje pogojno izvršitev ukrepa za kršitev 
dolžnosti delavca, je potrebno dopolniti določilo drugega odstavka 37. člena, ki 
določa rok izvršitve izrečenega ukrepa. V tem primeru naj bi se določilo dopol- 
nilo tako, da bi se pika nadomestila z vejico in v drugem odstavku 77. člena 
dodale besede: »razen v primerih iz tretjega odstavka 72. člena.« 

Dane predloge in mnenja naj bi predlagatelj osnutka zakona upošteval pri 
oblikovanju predloga zakona. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Jančič. 2eli še kdo besedo? 
Prosim! Besedo ima delegat iz Ormoža tovariš Ciril Rajšp. 

Ciril Rajšp: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz Ormoža smo tudi poslali pismene pripombe. To so: 
K 16. členu naj bi se dodal nov četrti odstavek, ki bi se glasil: »Akte 

iz prejšnjega odstavka potrjuje pri občinskih upravnih organih organ iz dru- 
gega odstavka 29. člena tega zakona.« Po našem mnenju bi prišli sicer v pa- 
radoks, ko naj bi izvršni svet potrjeval svoje lastne akte. 

Predlagamo, da se črta 70. člen, ker ureja isto materijo kot 56. in delno 57. 
člen. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Rajšp! Želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in 
predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter o 
razmerju pri delu v upravnih organih v Socialistični republiki Sloveniji se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga naj Izvršni svet upošteva vse pripombe in predloge, 
dane v poročilih skupščinskih teles, v današnji razpravi na seji zbora in v sku- 
pinah delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel soglasno. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Antona Klemena, podsekretarja v Sekreta- 
riatu za pravosodje in občo upravo. Tovariš Klemen, želite besedo? Prosim! 

Anton Klemen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o republiških upravnih organih, ki ste ga sprejeli pretekli mesec, 

je uveljavil številne spremembe v sistemu in organizaciji republiških upravnih 
organov. Med najpomembnejše novosti tega zakona šteje nedvomno oblikovanje 
republiških komitejev kot kolegijsko vodenih upravnih organov, v katerih je 
pri opravljanju upravnih nalog iz republiške pristojnosti omogočeno sodelo- 
vanje, dogovarjanje in usklajevanje dela s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. Zaradi spe- 
cifičnosti delovnega področja republiških komitejev in razlik v stopnji samo- 
upravne organiziranosti teh področij pa z zakonom ni bilo mogoče določiti 
sestave posameznih republiških komitejev, temveč je bilo to prepuščeno po- 
sebnemu aktu Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predloženi odlok zato predstavlja izvedbeni akt zakona o republiških uprav- 
nih organih, hkrati pa pomeni nadaljevanje procesa prilagajanja republiških 
upravnih organov njihovi vlogi v novih družbenih pogojih. V predloženem od- 
loku je v skladu s sistemskimi izhodišči zakona o republiških upravnih organih 
predvidena sestava posameznih republiških komitejev tako, da so v njem zasto- 
pane samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije, ki 
delujejo na področju, za katerega je ustanovljen republiški komite, in tudi 
drugi upravni organi, katerih sodelovanje je v republiškem komiteju nujno 
zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

Pri sestavi posameznih republiških komitejev je predlagatelj upošteval 
naslednja načela: 

Sestava republiških komitejev naj bi bila taka, da bi zagotavljala učinko- 
vito izvrševanje njihovih nalog na področju, za katerega so ustanovljeni, s so- 
delovanjem ustreznih samoupravnih struktur in strokovnih institucij, hkrati 
pa omogočala spremljanje stanja in pojavov ter uresničevanje odgovornosti 
upravnega organa za stanje na tem področju. 
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Republiški komiteji naj bodo organizirani tako, da bodo sposobni hitro, 
racionalno ter učinkovito delovati in ukrepati. Zato naj število članov ne bi 
bilo preveliko. Republiški komiteji namreč sprejemajo svoje sklepe z večino 
glasov vseh članov in je torej sklepčnost sej komiteja nujen pogoj za njegovo 
uspešno delovanje. Število članov, ki so vključeni v komite po položaju, je 
potrebno omejiti na tiste primere, ki so določeni z zakonom. To so vodje stro- 
kovnih služb tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo v skup- 
ščinskem sistemu, izjemoma pa tudi predstojniki nekaterih upravnih organov, 
katerih strokovno delo je vsebinsko povezano z nalogami republiškega komiteja. 

Za člane republiških komitejev naj bi bili imenovani tudi nekateri javni 
delavci s teh področij, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k učinkovitemu 
delu republiškega komiteja in hkrati predstavljajo tista področja, ki na repu- 
bliški ravni še niso organizirana, pa je njihovo sodelovanje vendar potrebno 
zagotoviti. 

V republiških komitejih je potrebno zagotoviti tudi zastopanost tistih samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki sicer še niso oblikovane, vendar se bodisi 
že ustanavljajo ali pa je njihova ustanovitev predvidena. 

V članstvo posameznih komitejev naj ne bi bili vključeni tisti republiški 
upravni organi, ki so glede na svoje naloge dolžni sodelovati z vsemi repu- 
bliškimi upravnimi organi in ne le z nekaterimi. To so na primer upravni 
organi, pristojni za planiranje, proračun, ljudsko obrambo in podobno. 

Pri sestavi tega odloka pa ni bilo mogoče zagotoviti sodelovanja predsed- 
nikov republiških komitejev, ker bodo ti imenovani šele na današnji seji vseh 
zborov. 

Predlagatelj je v izredno kratkem času, določenem za pripravo tega odloka, 
poskušal pridobiti čimveč mnenj zainteresiranih samoupravnih struktur in 
drugih dejavnikov ter je na podlagi tega pripravil predloge svojih amandmajev, 
hkrati pa se je opredelil tudi do amandmajev, ki so jih predlagala telesa 
zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predlagatelj meni, da so dane s predlaganim odlokom realne osnove za 
začetek delovanja republiških komitejev, pri tem pa ne izključuje možnosti, 
da bodo izkušnje pri delovanju teh novih oblik republiških upravnih organov 
zahtevale poznejšo dopolnitev in spremembo sestave posameznih republiških 
komitejev. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Predlog odloka ste prejeli 
dne 20. 1. 1975. Danes na klop pa smo vam predložili tudi amandmaje Izvršnega 
sveta. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem, ki je predložil pismeno poročilo, Odbor našega zbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora 
združenega dela za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki 
sta zboru predložila skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
prav tako predložila pismeno poročilo. Porobila ste prejeli. Želijo poročevalci 
odborov in Komisije poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. K 
razpravi se je prijavil Metod Kovač, delegat Skupščine občine Ljubljana-Šiška! 
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Metod Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu enajstih podpisnikov in v svojem imenu predlagam k predlogu odloka 
o sestavi republiških komitejev naslednje amandmaje: 

K 4. členu: Doda naj se nova alinea, ki se glasi: »—. predstavnik Poslovne 
interesne skupnosti združenja kemične industrije Socialistične republike Slo- 
venije.« 

Skupina delegatov pri Skupščini občine Ljubljana-Šiška, ki delegira dele- 
gata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, je na seji 24. 1. 1975 obravnavala 
predlog delegatke Nataše Pogačar iz delovne organizacije »Lek«, tovarne far- 
macevtskih in kemičnih izdelkov iz Ljubljane, da naj da skupina na zasedanju 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije dne 29. 1. 1975 k predlogu odloka o se- 
stavi republiških komitejev predlog, da se poveča število članov Republiškega 
komiteja za zdravstvo in socialno varstvo še za enega člana, in sicer za pred- 
stavnika Poslovne interesne skupnosti združenja kemične industrije Slovenije. 
Predlagani amandma je skupina delegatov sprejela in ga sklenila predlagati 
temu zboru. 

Predlagamo tudi dopolnitev k 7. členu odloka. Doda naj se nova alinea, ki 
se glasi: »— predstavnik Elektroenergetskega inšpektorata in predstavnik Re- 
publiškega rudarskega inšpektorata.« 

8. člen naj se dopolni z novo alineo, in sicer: »— predstavnik Republiškega 
prometnega inšpektorata.« 

9. člen naj se dopolni z dvema novima alineama, in sicer: »— predstavnik 
Republiškega tržnega inšpektorata; 

— predstavnik republiške zveze sindikatov.« 
10. člen naj se dopolni z novo alineo, in sicer: »— predstavnik Republiškega 

sanitarnega inšpektorata.« 
Republiški komiteji kot kolektivni upravni organi naj bi zagotovili učin- 

kovito in dosledno izvajanje politike razvoja posameznih področij, sprejete v 
resolucijah, družbenih dogovorih in drugih sklepih predstavniških in političnih 
teles. Temu namenu naj bi bila prilagojena sestava in način odločanja teh 
kolektivnih upravnih organov. Sestava republiških komitejev naj bi zato enako- 
merno zajela vse zainteresirane družbene subjekte, posamezne gospodarske 
grupacije, samoupravne interesne skupnosti, strokovne institucije in tudi druge 
upravne organe. Odločanje v teh upravnih organih bo kolektivno, kar ima prav 
gotovo čvrsto osnovo v republiški ustavi, konkretizirano z nedavno sprejetim 
zakonom o republiških upravnih organih. 

Po mnenju naše delegacije pa gornjim ciljem predlagatelj odloka o sestavi 
republiških komitejev ni dosledno sledil. V večino republiških komitejev so po 
predlogu imenovani člani iz posameznih gospodarskih grupacij in interesnih 
skupnosti. Zaradi take strukture članstva je utemeljena bojazen, da bodo kon- 
kretne upravne odločitve v teh organih izključno v interesu posameznih ožjih 
panog na škodo širših interesov in končno na škodo prej omenjenih ciljev raz- 
vojne politike. Izkušnje iz preteklega leta taka prizadevanja samo potrjujejo, 
saj je znano, da smo na primer pri politiki cen kljub čvrstemu medrepubliškemu 
dogovoru le-tega pri konkretnih upravnih odločitvah redno grobo kršili s po- 
puščanjem željam in tudi pritiskom nekaterih organizacij združenega dela in 
njihovih grupacij, ki so na dovoljen in nedovoljen način prikazovale svoj ne- 
ugoden gospodarski položaj z motivacijo, da je edina rešitev povišanje cen 
njihovih storitev in proizvodov. Neredko pa so take gospodarske organizacije 
zaključevale obračunska obdobja z nadpoprečnimi poslovnimi rezultati. 
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Takim znanim pojavom sedaj sledi sprenevedanje nekaterih upravnih insti- 
tucij na vseh ravneh, od federacije do občin, češ da ni jasno, od kod taka rast 
cen in tolikšno odstopanje od politike cen za preteklo leto. Tako je tudi v pred- 
loženem odloku o sestavi na primer Republiškega komiteja za tržišče in cene 
predlog, da naj bi bil sestavljen kar iz 4 predstavnikov Gospodarske zbornice 
SR Slovenije kot specifične grupacije gospodarstva. Struktura tega komiteja ne 
zagotavlja objektivnega odločanja, saj tudi ni jasno, kdo naj bi bili trije člani 
komiteja iz vrst javnih delavcev s tega področja. 

V obrazložitvi odloka o sestavi republiških komitejev je sicer navedeno, da 
so zaradi boljšega medsebojnega usklajevanja dela člani komiteja tudi nekateri 
predstavniki drugih republiških upravnih organov, v nobenem primeru pa ni 
predstavnika ustreznega republiškega inšpektorata. Republiški inšpektorati so 
sicer v večini primerov organi v sestavu, vendar so ti po zakonu o inšpekcijah 
posebni upravni organi s pristojnostjo kontrole zakonitosti na posameznem 
področju in samostojnega upravnega odločanja in ukrepanja. Po drugi strani 
pa imajo inšpekcijske službe kot operativni organi najboljši pregled nad pod- 
ročjem, ki ga nadzirajo. Zato lahko dajo tudi zelo objektivno oceno stanja na 
določenem področju, ki je v njihovi pristojnosti. Sodelovanje teh organov v 
ustreznih komitejih bi kljub njihovemu statusu pripomoglo k objektivnim od- 
ločitvam in delu teh organov. 

Kot že omenjeno, naj bi ta sprememba v sestavi posameznih komitejev 
zagotovila enakopravno strukturo članov z vseh zainteresiranih področij in s 
tem preprečila odločanje v teh organih izključno v korist ožjih interesnih 
skupnosti in na škodo širših družbenih interesov glede na sprejeto politiko 
razvoja. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : O amandmajih bomo odločali, ko bodo 
razmnoženi. Besedo ima tovarišica Vida Medvešček, delegatka iz občine Piran! 

Vida Medvešček: Tovarišica predsednica, tovarišica in tovariši 
delegati! Amandma, ki sem ga predložila k predlogu odloka o republiških ko- 
mitejih, ste dobili na klop dvakrat. Prvi predlog se je glasil, naj se doda v 8. 
členu "nova 8. alinea, ki se glasi: »;■— predstavnik pomorskega prometa.« 

Ta predlog sem kasneje spremenila tako, da naj se ta nova alinea glasi: 
»•— predstavnik Splošne plovbe Piran.« To je edina organizacija v Sloveniji, 
ki se ukvarja s to dejavnostjo. 

V skladu s tem predlagam, naj se zmanjša število članov iz vrst javnih 
delavcev s tega področja od 4 na 3. 

Predsednica Mara Žleb ni k: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? To- 
variš Klemen, predstavnik predlagatelja, prosim! 

Anton Klemen1 Tovarišice in tovariši! Glede amandmajev k 4. členu 
lahko povem, da je imel Izvršni svet pred seboj podobne predloge, ko je včeraj 
odločal o dokončni sestavi tega komiteja. Opredelil pa se je za takšen komite, 
kot je danes predlagan z dodatnimi amandmaji. Zaradi tega ne bi mogel sprejeti 
predloženih amandmajev. 

Prav tako ne bi mogel sprejeti amandmajev k 7., 8., 9. in 10. členu, ker so 
v nasprotju z načeli, da ni mogoče vključiti v sestav komiteja kot kolektivnega 
republiškega organa predstavnikov organov v sestavi teh komitejev. Odnosi 
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med organom v sestavu in osnovnim republiškim organom, v tem primeru 
republiškim komitejem, so v zakonu o republiških upravnih organih natančneje 
opredeljeni. Zaradi tega tudi ne vidimo nobene potrebe, da bi bili predstavniki 
organov v sestavu zastopani v kolektivnem vodstvu komiteja. Organi v sestavu 
ne sodelujejo pri vodenju republiškega sekretariata, tako ne vidimo nobene 
potrebe, da bi organi v sestavu sodelovali pri vodenju republiških komitejev 
kot republiških upravnih organov. Ce izvršni svet ne bi sprejel tega načela, 
bi morali skoraj vse člane dopolnjevati na podoben način. Ker je imel vse to 
pred seboj, ko se je odločil za tako rešitev, v imenu Izvršnega sveta ne morem 
sprejeti teh amandmajev. 

Drugo pa je amandma, ki ga je predložila skupina delegatov iz Pirana. Mi- 
slim, da ne bom kršil načel, ki jih je sprejel Izvršni svet, če s tega mesta izre- 
čem pozitivno stališče do tega amandmaja, še zlasti zaradi tega, ker je bil 
ustno dopolnjen s predlogom, da se za tega predstavnika zmanjša število tistih 
članov, ki bodo izbrani iz vrst javnih delavcev. 

Na koncu bi vas prosil, da nam oprostite napako, ki je nastala pri obliko- 
vanju 4. člena, in sicer pri določanju števila članov iz vrst javnih delavcev. Ne 
gre za 2 javna delavca, ampak za 3 javne delavce, da dobimo skupno število, 
ki je določeno v uvodnem odstavku tega člena. Prosim, da se ta popravek 
vnese v odlok ob redakciji. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Vprašujem predstavnika Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem tovariša Podobnika, če lahko pove 
mnenje! (Se strinja z mnenjem predstavnika Izvršnega sveta.) Predstavnik od- 
bora za urbanizem, tovariš Trampa? (Se strinja z mnenjem Izvršnega sveta.) 
Zakonodajno-pravna komisija? (Se ne izreka.) Hvala lepa. Zeli še kdo morda 
razpravljati? Prosim, tovariš Kovač! 

Metod Kovač: Dovolite, da postavim glede na besede predstavnika 
Izvršnega sveta o stališču pri sestavi komitejev vprašanje. 

Ce je bilo upoštevano pri sestavi komitejev načelo, da naj predstojniki re- 
publiških organov v sestavu ne sodelujejo v komitejih, je to načelo prav v 
9. členu grobo kršeno, ker sta direktor Zavoda za cene in pa direktor Zavoda 
SR Slovenije za rezerve člana tega komiteja. Oba zavoda pa sta organa v 
sestavu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kovač. Tovariš Klemen, 
lahko odgovorite na to intervencijo? 

Anton Klemen: Izvršni svet je imel pred seboj številne predloge, 
ko je šlo za sestavo Republiškega komiteja za tržišče in cene. Po prvotnem 
predlogu je dosledno vztrajal pri omenjenem načelu. Ker je šlo v primeru 
tega komiteja za predstavnika republiške organizacije, ki opravlja intervencij- 
sko vlogo, je od tega načela odstopil in sprejel ta zahtevek. Prav tako je bilo 
glede drugega predstavnika. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje! 

Najprej moramo glasovati o amandmajih Izvršnega sveta. Mislim, da lahko 
o vseh amandmajih glasujemo skupaj in vas prosim, da vzamete v roke pred- 
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log Izvršnega sveta, ki ste ga dobili danes. Ob tem bomo glasovali tudi o pred- 
logu tovariša Klemena, da naj se v predzadnjem odstavku 4. člena število 2 
nadomesti s številom 3, ker gre za napako. 

Vprašujem predstavnika obeh odborov in Zakonodajno-pravne komisije, 
če sprejemajo amandmaje Izvršnega sveta! (Sprejemajo.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta k 1., 2., 3., 
4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. členu predloga odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da smo amandmaje Izvršnega sveta k 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 
8., 9. in 10. členu predloga odloka z večino glasov sprejeli. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju, ki ga je predložila tovarišica Me- 
dveščkova v imenu skupine 10 delegatov in se nanaša na spremembo' 8. člena, 
kjer naj bi se dodala nova 8. alinea, ki se glasi: »— predstavnik Splošne plovbe 
Piran.« Število javnih delavcev pa se spremeni od 4 na 3. Izvršni svet se s tem 
amandmajem strinja. Vprašujem predstavnike odborov in Zakonodajno-pravne 
komisije, če se strinjajo! (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za amandma k 8. členu, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Glasovati moramo še o amandmajih našega odbora za urbanizem, stano- 

vanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Ali poročevalec Odbora pri 
amandmajih vztraja? 

Niko Trampa (iz klopi): Odbor se strinja s stališčem Izvršnega sveta in 
tako umika amandmaje. 

Predsednica Mara Žlebnik : Amandmaji Odbora za urbanizem, stano- 
vanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja so torej umaknjeni. 

Imamo še amandmaje, ki jih je predložil tovariš Jože Kovač. Ker gradivo 
še ni razmnoženo, prekinjam razpravo o tej točki. 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na razrešitev neka- 
terih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog je na skupnem zasedanju obrazložil predsednik Izvršnega sveta 
Andrej Marine. Danes smo vam na klop predložili pismen predlog predsednika 
Izvršnega sveta Andreja Marinca in mnenje Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve k temu predlogu. 

Na podlagi pismene in ustne obrazložitve predloga predsednika Izvršnega 
sveta ter mnenja naše komisije pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, 
tovarišica Verbičeva! 

Mihaela Verbič: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsed- 
nica! Poleg pismenega mnenja Komisije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve, ki ste ga prejeli na današnji seji, želim v imenu komisije poudariti 
še naslednje: 

Pri oblikovanju mnenja o predlogu sprememb in dopolnitev Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve upoštevala tudi stališče Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške kon- 
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ference Socialistične zveze, ki sta dala vso politično podporo predlogu, ki ga 
imamo danes pred seboj. 

Pri tej oceni je bil posebno ugodno ocenjen demokratičen in širok postopek 
evidentiranja kandidatov in usklajevanja predlogov in ocen v organih Zveze 
komunistov in Socialistične zveze tako v republiki kot v občinah. 

Odraz takega postopka je tudi predlagani kadrovski sestav Izvršnega sveta, 
ki po mnenju Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference Socia- 
listične zveze omogoča uspešno opravljanje ustavne funkcije Izvršnega sveta, 
saj se Izvršni svet dopolnjuje z vrsto uveljavljenih družbenopolitičnih, znan- 
stvenih in strokovnih delavcev z raznih področij družbenega življenja, zlasti 
tudi iz gospodarstva. Predlagani kandidati so s svojim dosedanjim delovanjem 
upravičili zaupanje, da jim ga dajemo s predlaganjem v Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Na podlagi te široko politično verificirane obrazložitve predlaga 
Komisija za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve, da zbor pred- 
log, kot ga je oblikoval mandatar, sprejme. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovarišica Verbičeva. Želi še kdo 
razpravljati? Prosim! Tovariš Kržan, delegat iz občine Trebnje! 

Slavko Kržan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko je naša delegacija razpravljala o današnjem dnevnem redu, je bila mnenja, 
da bi bilo prav, da bi se tudi kadrovske zadeve predložile v obravnavo vsem 
delegacijam. Ko smo včeraj v političnem aktivu dobili ta predlog, moram reči, 
da smo se v občini z njim povsem strinjali. Vendar smo bili v naši delegaciji 
mnenja, da je treba takšen postopek pravočasno začeti in dati predlog v obrav- 
navo vsem delegatom. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kržan. Želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. 

Mislim, da lahko glasujemo o predlogu v celoti. Kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog predsednika Izvršnega sveta za razrešitev in 
izvolitev nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem so bili razrešeni dolžnosti člana Izvršnega sveta: Jože Florjančič, 
Miran Goslar in Franjo Turk. 

Poleg tega so bili razrešeni: dr. Anton Fazarinc dolžnosti republiškega se- 
kretarja za zdravstvo in socialno varstvo, Jože Florjančič dolžnosti republiškega 
sekretarja za finance, Drago Petrovič dolžnosti republiškega sekretarja za go- 
spodarstvo, Franjo Turk dolžnosti sekretarja Izvršnega sveta, Ela Ulrih-Atena 
dolžnosti republiške sekretarke za prosveto in kulturo. 

Na novo so bili izvoljeni: Roman Albreht za podpredsednika Izvršnega 
sveta, za člane Izvršnega sveta pa: Livio Jakomin, Ivo Klemenčič, Štefan Koro- 
šec, Miran Mejak, Eva Naglič, Marjan Osolnik, dr. Milan Osredkar, Milica Ozbič, 
Andrej Ujčič in Jože Zakonjšek. 

Na novo so bili imenovani: dr. Anton Fazarinc za predsednika Republiške- 
ga komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, Livio Jakomin za predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze, Ivo Klemenčič za republiškega 
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sekretarja za industrijo, Štefan Korošec za predsednika Republiškega komiteja 
za tržišče in cene, dr. Avguštin Lah za predsednika Republiškega komiteja za 
varstvo okolja, Marjan Lenarčič za predsednika Republiškega komiteja za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških invalidov, Eva Naglic za republiško sekretarko za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun, Marjan Osolnik za republiškega 
sekretarja za mednarodno sodelovanje, dr. Milan Osredkar za predsednika 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, Milica Ozbič za republiško 
sekretarko za finance, Drago Petrovič za predsednika Republiškega komiteja 
za energetiko, Andrej Ujčič za predsednika Republiškega komiteja za kulturo, 
Ela Ulrih-Atena za predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje in Jože Zakonjšek za predsednika Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski sistem. 

Dovolite mi, da vsem na novo izvoljenim članom Izvršnega sveta v imenu 
našega zbora prav iskreno čestitam k izvolitvi in da jim zaželim uspešno delo 
in čimboljše skupno opravljanje vseh nalog, ki jih imamo ob uresničevanju 
samoupravnega družbenopolitičnega in ekonomskega sistema. 

Se posebej pa moram k izvolitvi za člana Izvršnega sveta čestitati dvema 
delegatoma iz našega zbora, tovarišici Evi Nagličevi in našemu podpredsedniku 
tovarišu Jakominu s prisrčno zahvalo za njuno delo v tem zboru! (Ploskanje.) 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti Socialistične repu- 
blike Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije 
združenega dela. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil Iva Klemenčiča, namestnika republiškega sekretarja 
za gospodarstvo, ki bo predlog zakona še ustno obrazložil! 

Ivo Klemenčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Obrazložil bom oba zakona, ker sta dejansko povezana, to se pravi 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije 
združenega dela in predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, 
odstopljenih oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji. 

Zaradi neustreznega režima in politike primarne delitve je v elektro in 
železniškem gospodarstvu že vrsto let problem formiranje dohodka. Tako je 
Združeno podjetje elektrogospodarstva v sanaciji zaradi izgub že od leta 1972, 
na podlagi skupno prevzete garancije SR Slovenije in sklada skupnih rezerv 
SR Slovenije. Poslovno izgubo za leto 1972 je Združeno podjetje krilo z zmanj- 
šanjem stopenj amortizacije osnovnih sredstev na podlagi posebej za ta namen 
sprejetega republiškega zakona. Poslovalo je z izgubo tudi v letu 1973. Ker pa je 
elektrogospodarstvo nosilec pomembnih investicij za naš nadaljnji razvoj, je 
bila ta izguba krita že pred predložitvijo zaključnega računa, med drugim tudi 
s terjatvijo do republike zaradi izpada dohodka kot posledice neustrezne ko- 
rekcije cen v okviru sprejete politike cen za leto 1973. 

Te terjatve republika do danes ni poravnala, ker za to ni imela sredstev 
oziroma bi morala za ta namen povečati obremenitve proračuna. Menila je 
namreč, da naj bi ta del pokrili porabniki električne energije sami v okviru 
samoupravne interesne skupnosti, ki je bila v snovanju in je bila ustanovljena 
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sredi lanskega leta. Porabniki so namreč zaradi sprejete politike cen trošili 
električno energijo po ceni, ki ni pokrivala proizvodnih stroškov. 

Tudi v železniškem gospodarstvu je prihajalo do močnejših izpadov do- 
hodka, ki jih je republika krila z ustreznim znižanjem prispevkov oziroma 
dajatev in tudi z neposrednimi regresi. 

Kljub temu je železniško gospodarstvo poslovalo na robu rentabilnosti ter 
z nerealno nizko amortizacijo. Lahko povem, da omogoča minimalna amorti- 
zacija obnovo prog po podatkih železniškega gospodarstva v 300 letih in va- 
gonskega parka v 70 letih. 

Do izpada je prišlo v obeh dejavnostih tudi v letu 1974. Prognoza po- 
slovnega rezultata kaže kljub povečanemu fizičnemu obsegu proizvodnje ozi- 
roma storitev, da med letom odobrene in limitirane tarife ne pokrivajo vseh 
materialnih stroškov, predvsem pa ne v letu 1974 povečane amortizacije v 
smislu 4. člena zakona o ugotavljanju celotnega dohodka in večizmenske amor- 
tizacije v smislu 28. člena zakona o amortizaciji osnovnih sredstev, pri elektro- 
gospodarstvu pa tudi ne zneska, ki ga je z odločbo'naložila SKD za premalo 
obračunano minimalno amortizacijo v letu 1973. 

Po predloženih podatkih znaša izpad dohodka okrog 550 milijonov dinarjev 
v železniškem gospodarstvu in 470 milijonov dinarjev v elektrogospodarstvu. 
Zaradi tega sta skupščini samoupravnih interesnih skupnosti elektrogospodar- 
stva in železniškega in luškega prometa v skladu z določilom resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1975 sprejeli sklepe, s katerimi predlagata pokrivanje izpada dohodka v že- 
lezniškem gospodarstvu in elektrogospodarstvu z odstopom sredstev, ki jih 
temeljne organizacije združenega dela obvezno združujejo, razen tega pa sta 
ob samoupravni interesni skupnosti predlagali, naj se del izpada dohodka po- 
kriva tudi z obveznim odstopom sredstev, ki so bila prenesena na temeljne 
organizacije združenega dela na osnovi zakona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne 
organizacije združenega dela. 

Izvršni svet je na podlagi sklepov obeh skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti pripravil predložene spremembe oziroma dopolnitev ustreznih za- 
konov. Od leta 1973 dalje temeljne organizacije združenega dela namensko 
združujejo oziroma odstopajo sredstva za potrebe železniške infrastrukture, za 
gradnjo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev, in sicer po zakonu 
o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, po zakonu 
o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških 
prog v Sloveniji in po zakonu o poravnavanju obveznosti SR Slovenije. 

Ker je bila uporaba sredstev po citiranih zakonih strogo namenska, pred- 
laga Izvršni svet predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, 
odstopljenih oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji, po 
katerem naj bi se po vseh treh zakonih zbrana sredstva uporabila tudi za kritje 
izpada dohodka. 

V skladu s sklepom Skupščine Interesne skupnosti za železniški in luški 
promet bodo s posebnim samoupravnim sporazumom temeljne organizacije 
združenega dela v okviru Interesne skupnosti za železniški in luški promet od- 
stopile železniškemu gospodarstvu za kritje izpada dohodka brez obveznosti 
vračanja celotna sredstva po citiranih zakonih, zbrana v letih 1973 in 1974. 

S sprejetjem tega zakona bo odpravljena zadnja formalna ovira za sprejem 
tega samoupravnega sporazuma. Sredstva, združena na podlagi omenjenih treh 
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zakonov in samoupravnega sporazuma, pa ne bodo zadoščala za kritje celotnega 
izpada dohodka v železniškem gospodarstvu, zato Izvršni svet predlaga tudi 
zakon o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slove- 
nije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela, s ka- 
terim pokriva razliko do celotnega izpada dohodka v železniškem gospodarstvu 
in ves izpad dohodka v elektrogospodarstvu. S tem zakonom, z dopolnitvijo 
tretjega in 12. člena, določamo novo obveznost, ki velja še pred razdelitvijo 
sredstev po tem zakonu. Določitev dodatne obveznosti pomeni najustreznejšo 
rešitev, ker zbrana sredstva niso v celoti niti ugotovljena niti razdeljena in jih 
temeljne organizacije združenega dela še ne vodijo v svojih knjigovodskih 
evidencah. Menimo, da poraba teh sredstev brez obveznosti vrnitve ne pomeni 
dodatne obremenitve temeljnih organizacij združenega dela, prav tako pa tak 
način pokrivanja izpada dohodka omogoča, da bodo zaključni računi elektro- 
gospodarstva in železniškega gospodarstva sprejeti v roku in da bodo preprečene 
posledice, ki bi jih povzročila izkazana izguba. 

Po predlogu tega zakona se večji del sredstev namenja za nadomestitev iz- 
padlega dohodka v elektrogospodarstvu, vendar bo dokončno višino teh sred- 
stev določila Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva, 
ko bodo znani vsi potrebni podatki. Taka rešitev je edino sprejemljiva in je 
v skladu s statutom Samoupravne interesne skupnosti, kjer bodo v višini na- 
domestila določali tisti, ki dejansko tudi sredstva sami združujejo. 

Dovolite mi še informacijo o problemih primarne delitve in o možnostih 
za pridobivanje dohodka obeh dejavnosti v letošnjem letu. V decembru lan- 
skega je bil podpisan družbeni dogovor o oblikovanju cen blagovnih prometnih 
storitev v železniškem gospodarstvu. V skladu z njegovo vsebino je železniško 
gospodarstvo korigiralo cene železniških storitev za 22®/o od 1. januarja letoš- 
njega leta. Kaže, da to v celoti ne bo pokrilo porasta planiranih stroškov, zato 
bo nadaljnja korekcija izvedena 1. aprila in če bo še potrebna, 1. oktobra. 
Po sedaj znanih podatkih bi morali korigirati cene železniških storitev skup- 
no za 32 °/o. Ker je oblikovanje cen po družbenem dogovoru zagotovljeno, me- 
nimo, da v letu 1975 v železniškem gospodarstvu ne bodo nastopile razmere, ka- 
terim smo bili priča v lanskem letu. Prav tako bodo spremembe usklađene z 
družbenim dogovorom o izvajanju politike cen v letošnjem letu. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva je konec 
decembra sprejela sklep, da se tarife za električno energijo pri končnih porab- 
nikih povečajo linearno za 40 fl/o pri povišanju cen premoga za termoelektrarne 
za 50'%. To naj bi veljalo od 1. januarja letošnjega leta. Ta sklep Samoupravne 
interesne skupnosti pa še ni uveljavljen, ker še ni sprejet družbeni dogovor 
o izvajanju politike cen v letošnjem letu. 

Vendar se kljub temu pojavljajo v okviru družbenega dogovora določeni 
problemi, ker se po predloženih materialih predvideva nižji porast cen na osnovi 
poprečne jugoslovanske strukture cene električne energije. Na zadnji seji med- 
republiškega komiteja pri zveznem izvršnem svetu smo sestavljalce družbenega 
dogovora opozorili, da taka določitev cene električne energije onemogoča iz- 
vajanje politike razvoja elektrogospodarstva in normalno delovanje Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in zahtevali, da se omogoči 
republikam in pokrajinam v celoti uresničevanje pristojnosti pri določanju cen 
električne energije in izvajanje družbenega dogovora o razvoju elektrogospo- 
darstva do leta 1980, ki smo- ga podpisali v lanskem letu s posebnim poudarkom 
na pristojnosti Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva, kjer 
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porabniki in proizvajalci v medsebojnem dogovoru odločajo o nadaljnjem raz- 
voju in medsebojnih odnosih. 

Upamo, da bomo v procesu usklajevanja družbenega dogovora omogočili, 
da se sklep Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva v čim večji 
meri realizira. 

Tovariši in tovarišice delegati! Predlagamo tudi, da se oba zakona obravna- 
vata po skrajšanem postopku. Sprejeta resolucija o družbenoekonomski poli- 
tiki in razvoju Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 namreč predvi- 
deva, da bo potrebno najkasneje do sredine februarja tega leta v obeh samo- 
upravnih interesnih skupnosti sprejeti ustavne rešitve za pokrivanje izgub v že- 
lezniškem gospodarstvu in elektrogospodarstvu, in sicer tako, da se sredstva, ki 
jih obvezno združujejo temeljne organizacije združenega dela, odstopijo tema 
dejavnostima. S sprejetjem obeh zakonov bomo omogočili obema samouprav- 
nima interesnima skupnostima, da sprejmeta zaključne račune elektrogospo- 
darstva in železniškega gospodarstva pred koncem februarja, ko je treba za- 
ključni račun predložiti SDK. Če v tem roku ne bi pokrili izpada dohodka, bi 
seveda obe dejavnosti izkazali izgubo, kar bi povzročilo uvedbo postopka za 
sanacijo in ustavitev izvajanja investicijske gradnje, to pa bi povzročilo zastoj 
in bi imelo težje posledice za naš nadaljnji razvoj in prizadevanja za odpravo 
strukturnih dfsproporcev, kjer imata prav energetika in železniško gospodarstvo 
izredno važno vlogo. Zato prosim v imenu Izvršnega sveta, da sprejmete pred- 
ložena zakonska predloga. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Klemenčič. V tej točki 
dnevnega reda sta bili povabljeni tudi Samoupravna interesna skupnost elektro- 
gospodarstva Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za železniški in 
luški promet. 

Predlog zakona smo vam poslali z razširitvijo dnevnega reda dne 20. 1. 
1975, danes na klop pa smo vam predložili še dodatno informacijo Samoupravne 
interesne skupnosti elekrogospodarstva Slovenije k predlogu zakona, z infor- 
macijo Združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije o poslovnem rezul- 
tatu za čas od 1. 1. do 30. 9. 1974 in o predvidenem poslovnem rezultatu Zdru- 
ženega podjetja elektrogospodarstva Slovenije in Podjetja za proizvodnjo in 
prenos električne energije za leto 1974. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 296. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, ker prej 
nismo obravnavali predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. Najprej mo- 
ramo odločiti, ali se s takim predlogom strinjamo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajamo na glasovanje! Kdor je za predlog Iz- 
vršnega sveta, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, 
da obravnavamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravravali: Odbor našega zbora za finance in Odbor 
Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno poročilo, ter Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Obe po- 
ročili ste prejeli. Vprašujem poročevalce odborov in Komisije, če želijo še kaj 
dodati k pismenim poročilom! Prosim, tovariš Ostrouška! 
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Rado Ostrouška: Kot poročevalec Odbora za finance Zbora občin 
umikam zahtevo Odbora za posredovanje podatkov o izpadu dohodka elektro- 
gospodarstva, ker je bilo prej povedano, koliko znaša ta izpad in kako bo pokrit. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Na zahtevo Odbora smo od 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva danes dobili dodatno informacijo, ki 
smo vam jo predložili na klop. 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? Prosim! Mirina Zupančič, delegatka iz Kamnika. 

Mirina Zupančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ker je bila dana skupna obrazložitev k 11. in 12. točki, želim informacijo 
o lokalnem problemu, ki tare Kamnik. 

Nimamo predloga za spremembo zakona o spremembi namenov za uporabo 
sredstev, odstopljenih oziroma obvezno združenih za potrebe železnic. Ko se 
odločamo o spremembi namena za uporabo sredstev, odstopljenih za potrebe 
železnic v Sloveniji, želimo opozoriti na naš lokalni primer, in sicer, da tako 
imenovani industrijski tir Ljubljana—Kamnik vzdržujejo delovne organizacije 
na relaciji Ljubljana—Kamnik. 

Ker je na današnji seji navzoč tudi predstavnik Interesne skupnosti za 
železniški in luški promet, želimo pojasnilo o temle: Prek svojega delegata smo 
posredovali tej interesni skupnosti predlog, naj bi se tudi ta kapilarna železnica 
vključila v skupnost in se podredila enotnim tarifam, ne pa da se rešuje ne- 
sistemsko izven slovenskega železniškega omrežja. 

Tudi kapilarne železnice napajajo glavno železniško omrežje, torej so 
sestavni del celotnega železniškega omrežja. Prepričani smo, da bo slej ko prej 
postal industrijski tir spet zanimiv za potniški, pa če hočete, morda prav za 
turistični promet, zato menimo, da sedanji način vzdrževanja te proge ni sistem- 
ski in bo treba vzdrževanje reševati po enotnih kriterijih znotraj interesne 
skupnosti za železniški in luški promet. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Zupančičeva. Predstav- 
nik Interesne skupnosti Dragan Milkovič, prosim! 

Dragan Milkovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Občina Kamnik je svoja stališča že posredovala tudi Samoupravni inte- 
resni skupnosti. V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Samoupravne inte- 
teresne skupnosti za železniški in luški promet imamo predvideni glede prometa 
dve možnosti, o katerih odloča Skupščina Samoupravne interesne skupnosti. 

Ena možnost je, da se ponovno vpelje javni železniški promet na kamni- 
škem področju. V tem primeru bi morala odločati Skupščina Samoupravne inte- 
resne skupnosti, to se pravi, morala bi biti sprejeta samoupravna odločitev 
in potem podpisan samoupravni sporazum z vsemi člani Samoupravne interesne 
skupnosti v okviru Interesne skupnosti. 

Druga rešitev oziroma druga odločitev, ki bi jo lahko sprejela Skupščina 
Interesne skupnosti, je pa ta, da Skupščina odloči, da ne pristane na vpeljavo 
javnega železniškega prometa, ampak da naj se nadaljuje sedanje stanje, to se 
pravi pogodbeni promet, ki se ureja s pogodbo med prizadetimi organizacijami 
združenega dela s tega področja in med železniškim gospodarstvom. Vsekakor 
pa prosim, da to zahtevo naslovite na Skupščino Samoupravne interesne skup- 
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nosti, ker so bili, kot vem, ti vaši predlogi obravnavani samo na vaših pod- 
ročnih sestankih. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej moramo glasovati o redakcijskem amandmaju Zakonodajno-pravne 
komisije k 2. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 2. členu predloga zakona. 

Glasujmo o predlogu zakona v celoti! Kdor je za, naj glasuje! (53 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma obvezno zdru- 
ženih za potrebe železnic v Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Iva Klemenčiča, ki je že dal ustno obrazložitev. 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena Samoupravna interesna skup- 
nost za železniški in luški promet. 

Predlog zakona smo vam poslali z razširitvijo dnevnega reda 20. 1. 1975. 
Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 296. 
člena poslovnika Skupščine, to je po skrajšanem postopku, ker prej nismo 
obravnavali predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. 

Najprej moramo odločiti, ali se s takim predlogom strinjamo! Pričenjam 
razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Izvrš- 
nega sveta, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, da 
obravnavamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega Zbora za finance in Odbor 
Zbora združenega dela za finance, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Obe poročili ste 
prejeli. 

Vprašujem poročevalca Odbora in Komisije, če želita dodati še kaj k pis- 
menim poročilom? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona o spremembi namenov za uporabo sredstev, od- 
stopljenih oziroma obvezno združenih za potrebe železnic v Sloveniji, naj pro- 
sim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Predlagam, da se vrnemo k 9. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu odloka o sestavi republiških komitejev. 

13 
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Amandmaje, ki jih je predložil tovariš Metod Kovač, ste dobili na klop. 
Moram vas opozoriti, tovariš Kovač, da so amandmaji pomanjkljivi. Ko predla- 
gate dodatne predstavnike v posamezne komiteje, se ne opredeljujete o številu 
članov komiteja, ali se poveča ali se zmanjša število javnih delavcev. Prosim, 
tovariš Kovač! 

Metod Kovač : Predlagam, da se poveča število članov v komitejih za 
enega oziroma dva. 

-Predsednica Mara Žlebnik: Ali želi besedo predstavnik Izvršnega 
sveta, sedaj ko so amandmaji predloženi pismeno? Prosim, tovariš Klemen! 

Anton Klemen: Tovarišice in tovariši delegati! Ko je tovariš Kovač 
predložil amandmaje ustno, nisem opazil, da je predlagal k 9. členu, torej v 
sestav tega komiteja, tudi predstavnika republiške zveze sindikatov. Moram 
reči, da je stališče Izvršnega sveta in tudi družbenopolitičnih organizacij v re- 
publiki močno nasprotno taki rešitvi, po kateri bi imele družbenopolitične orga- 
nizacije svoje predstavnike v republiškem komiteju kot upravnemu organu. Vi 
veste, da so te politične organizacije zastopane v svetih za družbenopolitični 
sistem, v skupščinskem družbenopolitičnem zboru in da bodo na teh nivojih 
odločale o predlogih republiških komitejev kot republiških upravnih organov. 
Opozarjam, da tega predloga še posebej ni mogoče sprejeti. 

Glede povečanja posameznih komitejev pa naj pripomnim, da bi bilo treba 
računati s tem, da ne pridemo do števila, ki ne bi dajalo možnosti izrekanja 
o večini oziroma manjšini, se pravi ,da bi le morali računati na 15 ali 17 članov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Tovariš Kovač, ali pri amad- 
majih vztrajate? (Metod Kovač iz klopi: Da.) Slišali ste predlog predlagatelja 
amandmajev in stališče predstavnika Izvršnega sveta, ki amandmajev ne spre- 
jema. Predstavnik Odbora je že prej izjavil, da soglaša s stališčem Izvršnega 
sveta, prav tako tudi predstavnik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunal- 
na vprašanja in varstvo okolja. 

Želi še kdo razpravljati o teh amandmajih? (Nihče.) 
Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (9 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (25 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (22 delegatov.) 
Amandmaji niso sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog odloka o 

sestavi republiških komitejev, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije Socialistične republike 
Slovenije. 

Predlog odloka je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Danes pa je predložila še amandma k 
temu odloku. 

Vprašujem predstavnico Komisije tovarišico Verbičevo, če želi mogoče 
predlog odloka še ustno obrazložiti! (Ne.) 

Predlg odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in predložila 
pismeno poročilo, ki ste ga prejeli. 
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Na podlagi predloga odloka in pismenega poročila pričenjam razpravo ! Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Merhar, delegat naše republike v Zboru re- 
publik in pokrajin zvezne skupščine! 

Viljem Merhar: Govoril bom kot pooblaščen delegat občine Ljublja- 
na-Center. Na sestanku delegacije smo ta odlok oziroma sestavo Odbora za ino- 
vacije v Socialistični republiki Sloveniji pozdravili, ker takšen odbor rabimo, 
saj iz znanih razlogov nimamo dovolj inovativne dejavnosti. Vendar smo se ob 
5. točki tega odloka, ki predvideva, da bo Odbor prenehal z delom konec de- 
cembra 1976, vprašali, kaj bo z inovacijskimi procesi po tem letu, ko bo jubi- 
lejno leto tehnoloških inovacij za nami, problem inovacij pa bo v tej družbi še 
naprej obstajal. Zato izražamo pred Skupščino misel, da bi morali razmisliti o 
organizaciji te dejavnosti in da bomo morali potem, ko bomo Odbor ukinili, 
razmišljati, kako vnaprej organizirano voditi to pomembno dejavnost v naši 
družbi. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Merhar! Želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo. Najprej moramo 
glasovati o amandmaju Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve k tretjemu odstavku 2. točke odloka. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Komisije za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog odloka 
o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije Socialistične republike 
Slovenije, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje 
predloge odlokov: 

— predlog odloka o imenovanju predsednika in podpredsednika Odbora 
za inovacije Socialistične republike Slovenije; 

— predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije; 

— predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju; 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 

v Kopru; 
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju dveh predstavnikov družbene 

skupnosti, ki jih imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije v Svet 
Slovenske filharmonije v Ljubljani; 

— predlog odloka o razrešitvi predsednika in članov Republiškega medicin- 
skega sveta; 

— predlog odloka o izvolitvi predsednika in sodnikov Sodišča združenega 
dela Socialistične republike Slovenije. 

13* 
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Danes pa smo vam na klop predložili še: 
— predlog odloka o razrešitvi podpredsednika Zbora občin Skupščine So- 

cialistične republike Slovenije in predsednika Komisije Zbora občin za pripravo 
poslovnika; 

— predlog odloka o razrešitvi predsednika Komisije Skupščine Socialistične 
republike Slovenije za narodnosti, podpredsednika Komisije Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije za mednarodne odnose in člana Komisije Skupščine 
Socialistične republike Slovenije za pripravo poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije; 

— predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo. 

Za predstavnico te komisije je določena za našo sejo tovarišica Mihaela Ver- 
bič. Tovarišica Verbičeva, želite besedo? (Ne.) 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in podpredsednika 
Odbora za inovacije Socialistične republike Slovenije. 

O tem predlogu pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za to, da se za predsednika Odbora za inovacije Socialistične republike 
Slovenije izvoli Andrej Verbič, za podpredsednika tega odbora pa Vladimir 
Logar in Miran Potrč, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. S tem je za pred- 
sednika Odbora za inovacije Socialistične republike Slovenije izvoljen Andrej 
Verbič, za podpredsednika pa Vladimir Logar in Miran Potrč. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije. O odloku pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se razre- 
šita dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije Jože Pernuš in Savo 
Šifrer, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem sta razrešena 
dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije Jože Pernuš in Savo Sifrer. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju. 
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se za 
sodnika Okrožnega sodišča v Celju izvoli Jelka Vertačnik, naj prosim glasuje! 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno izvolili tovarišico Vertačnik za sodnico Okrož- 
nega sodišča v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru. O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se razreši 
dolžnosti sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru tovariš Ivan 
Abram, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem smo razrešili dolž- 
nosti sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Ivana Abrama. 
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Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju dveh predstavnikov 
družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije 
v Svet Slovenske filharmonije v Ljubljani. O tem predlogu odloka pričenjam 
razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 

Končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se kot 
predstavnika družbene skupnosti v Svetu Slovenske filharmonije v Ljubljani 
razrešita Marjan Gabrijelčič in Borut Plavšak, imenujeta pa Alojz Srebotnjak 
in Ciril Vrtačnik, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo* proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem sta razrešena kot 
predstavnika družbene skupnosti v Svetu Slovenske filharmonije v Ljubljani 
Marjan Gabrijelčič in Borut Plavšak, imenovana v ta svet pa Alojz Srebotnjak 
in Ciril Vrtačnik. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi predsednika in članov Republi- 
škega medicinskega sveta. O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi predsednika in sodnikov Sodišča 

združenega dela Socialistične republike Slovenije. O tem predlogu pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in prehajam na glasova- 
nje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi podpredsednika Zbora občin 

Skupščine SR Slovenije in podpredsednika Komisije Zbora občin za pripravo 
poslovnika. O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za to, da se Livio Jakomin razreši dolžnosti podpredsednika Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije in dolžnosti predsednika Komisije Zbora občin 
za pripravo poslovnika, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. S tem je razrešen 
dolžnosti podpredsednika Zbora občin Skupščine SR Slovenije in dolžnosti pred- 
sednika Komisije Zbora občin za pripravo poslovnika tovariš Livio Jakomin. 
Tovariš Jakomin, še enkrat prisrčna hvala za tvoje sodelovanje! 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi predsednika Komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za narodnosti, podpredsednika Komisije Skupščine SR Slovenije 
za mednarodne odnose in člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se Livio 
Jakomin razreši dolžnosti predsednika Komisije za narodnosti, podpredsednika 
Komisije za mednarodne odnose in člana Komisije za pripravo poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. S tem je tovariš 
Livio Jakomin razrešen dolžnosti predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije 
za narodnosti, podpredsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne 
odnose in člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekre- 
tarja za gospodarstvo. O tem predlogu pričenjam razpravo. Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se tovariš 
Ivo Klemenčič razreši dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je tovariš Ivo 
Klemenčič razrešen dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za gospodar- 
stvo. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije ima- 
jo delegati v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike repu- 
bliških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz 
njihove pristojnosti. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatska vprašanja naslednjih 
delegatov: Borisa Kozamernika, delegata iz občine Sevnica, Iva Gorjupa, dele- 
gata skupščine mesta Ljubljana, Toneta Kerča, delegata iz občine Ljublja- 
na-Center. 

Na vprašanje Borisa Kozamernika iz občine Sevnica bo odgovoril tovariš 
Karmelo Budihna! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! 
Na 10. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije je delegat Boris Kozamer- 

nik prisotne seznanil s sklepi širšega posveta predstavnikov občinskih skupščin 
in kmetijskih organizacij posavske regije s predstavniki Zavoda SR Slovenije 
za rezerve in Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o programu ustvarjanja rezerv mesa v živi živini v hribovitih in planinskih 
predelih in s tem v zvezi zastavil naslednje vprašanje: 

Zakaj se predhoženi programi ustvarjanja rezerv mesa v živi živini še niso 
pričeli izvajati oziroma ali je omenjena akcija še družbeno pomembna? Ce je, 
kakšne ukrepe bodo republiški organi sprejeli, da bodo obveznosti Zvezne direk- 
cije za rezerve živil izpolnjene, glede na obvestilo, da so sredstva za uresničitev 
omenjenega programa na razpolago, vendar niso izkoriščena. 

Na vprašanje odgovarjamo z naslednjim: 
Na podlagi enotnih meril za ustvarjanje nalog mesa v obliki žive živine na 

hribovsko-planinskem področju SFRJ in v okviru predvidenih sredstev za po- 
samezne republike in pokrajine je bil v Socialistični republiki Sloveniji izdelan 
ustrezen program. S tem programom so bili seznanjeni tudi predstavniki Zvezne 
direkcije za rezerve živil. Dokončno bo program in predlog pogodbe z Zvezno 
direkcijo za rezerve v kratkem predložil Zvezni direkciji za rezerve živil Zavod 
SR Slovenije za rezerve. 
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Z realizacijo tega programa se zamuja zaradi pomanjkanja sredstev pri 
Zvezni direkciji za rezerve živil, ki je v preteklem letu angažirala za posege 
v živinoreji precej več sredstev, kot jih je prvotno načrtovala. Da bi realizacijo 
tega programa kljub temu pričeli, je zvezna direkcija predlagala, da naj se za 
financiranje programa rezerv mesa v živi živini uporabijo sredstva, s katerimi 
je Zvezna direkcija za rezerve živil v Sloveniji že nekaj let kreditirala proizvod- 
njo pitane govedi. Takšen predlog Slovenija ni sprejela, ker bi to v nekaterih 
predelih republike pomenilo znatno zaostritev in povečanje težav v proizvodnji, 
ki že nekaj let uspešno poteka. Predvsem pa meni Izvršni svet Socialistične re- 
publike Slovenije, da je Zvezna direkcija za rezerve živil kot nosilec finančnih 
sredstev za realizacijo tega programa dolžna izpolniti vse obveznosti, za katere 
jo je zadolžil zvezni izvršni svet v skladu z določili sprejetega programa, in 
sicer hkrati na vsem za to določenem teritoriju Jugoslavije. Pristojni republiški 
organi si bodo prizadevali, da bo omenjeni program tudi na področju SR Slo- 
venije realiziran najkasneje spomladi 1975. leta. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Budihna! 
Na vprašanje Iva Gor j upa, delegata Skupščine mesta Ljubljana, bo odgovo- 

rila tovarišica Marija Brate-Vodnik, svetovalka za višje in visoke šole v Repu- 
bliški izobraževalni skupnosti. 

Marija Brate-Vodnik: Tovarišica predsednica, spoštovane tova- 
rišice in tovariši! Na 10. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 
25. decembra 1974, je tovariš Ivo Gorjup, delegat Skupščine mesta Ljubljana, 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Kdaj in na kakšen način bo rešen problem za gradnjo Centralne tehniške 
knjižnice Univerze v Ljubljani? Že pred dolgimi leti obljubljeni začetek gradnje 
nove tehniške knjižnice se odlaga in povsem negotovo je, kdaj se bo gradnja 
začela, čeprav so že bile storjene obsežne priprave, sprejete programske osnove 
in je bila tudi že zagotovljena ustrezna lokacija. 

Na delegatsko vprašanje odgovarjamo naslednje: 
Centralna tehniška knjižnica je že v letih 1963 in 1964 pričakovala, da bo 

uspešno rešila prostorsko vprašanje, ko sta bila pripravljena idejni in glavni 
projekt za novo knjižnico na Trgu revolucije. S prekinitvijo gradnje Trga revo- 
lucije je bila tudi gradnja knjižnice odložena. 

Centralna tehnična knjižnica je večkrat poskušala pridobiti potrebne in 
ustrezne prostore, vendar so bili.vsi poskusi zaman. Leta 1969 je Centralna teh- 
nična knjižnica sprejela spomenico, da je treba nadaljevati odločno akcijo za 
zgraditev Centralne tehnične knjižnice z lokacijo v osrčju tehničnih fakultet in 
inštitutov. Leta 1971 je bil imenovan gradbeni odbor, v katerem so bili poleg 
zastopnikov Univerze, tehniških fakultet in Skupnosti ljubljanskih visokošolskih 
zavodov tudi zastopniki Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze inženirjev in 
tehnikov Slovenije. V istem letu so bile pripravljene programske osnove gradnje. 
S pomočjo sredstev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je Centralna tehnič- 
na knjižnica adaptirala kletne prostore v knjižna skladišča, da bi lažje prebro- 
dila čas do zgraditve novih prostorov. Leta 1971 do odločitve za začetek gradnje 
ni prišlo in so bile programske osnove sprejete šele leta 1974. 

Izobraževalna skupnost SR Slovenije je šele v letu 1974 z družbenim do- 
govorom o razmejitvi investicijskih obveznosti za naložbe na področju družbenih 
dejavnosti in državne uprave ter o prenosu določenih investicijskih obveznosti 
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republiškega proračuna na samoupravne interesne skupnosti prevzela obveznosti 
investicij na področju izobraževanja, srednjega, višjega in visokega šolstva. 

Centralna tehnična knjižnica je naslovila vlogo za gradnjo nove knjižnice na 
Republiško izobraževalno skupnost dne 29. oktobra 1974. Izobraževalna skupnost 
je v letu 1974 v skladu z družbenim dogovorom prevzela obveznosti SR Slove- 
nije glede zagotavljanja sredstev za investicije na področju višjega in visokega 
šolstva. Za te, že sprejete obveznosti je Izobraževalna skupnost dobila tudi 
ustrezna finančna sredstva. Vendar le-ta niso vključevala podražitev posameznih 
investicijskih gradenj, na primer Ekonomske fakultete in Visoke ekonomske- 
komercialne šole. Drugih sredstev za investicije v letu 1974 Izobraževalna skup- 
nost po finančnem načrtu ni imela, zato tudi ni mogla reševati nobenih novih 
zahtevkov. 

V prvi programski zasnovi za leto 1975 je Izobraževalna skupnost upoštevala 
zahtevek Centralne tehnične knjižnice v višini 3 300 000 dinarjev za izdelavo in- 
vesticijske tehnične dokumentacije in za pripravo gradnje. Dokončna odločitev 
o upoštevanju zahtevka Centralne tehnične knjižnice, seveda v sklopu vseh dru- 
gih izdelkov, je predvsem odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev za pod- 
ročje izobraževanja v letu 1975. Ze danes pa je jasno, da se možnosti novih inve- 
sticij na področju izobraževanja močno omejujejo zaradi spreminjanja predloga 
republiške bilance. Dokončna odločitev o vseh novih investicijskih zahtevkih 
bo sprejeta ob sprejemanju finančnega načrta za leto 1975, ki ga bo sprejela 
nova skupščina. Novi samoupravni organi Izobraževalne skupnosti bodo finanč- 
ni načrt sprejeli predvidoma v mesecu marcu tega leta. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Ker tovariša Gorjupa danes 
ni, vprašujem tovariša Oberaunerja, delegata Skupščine mesta Ljubljana, če se 
strinja z odgovorom! (Se strinja.) 

Na vprašanje Toneta Kerča iz občine Ljubljana-Center bo odgovoril tovariš 
Anton Klemen. 

Anton Klemen: Tovarišice in tovariši delegati! Delegat občine Ljub- 
ljana-Center Tone Kerč je na seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 25. 
decembra 1974 postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Po zakonu o republiških upravnih organih, ki smo ga sprejeli danes, so 
dobili komiteji upravne funkcije. Postavlja se vprašanje, kako se namerava 
Izvršni svet izogniti dvotirnosti pri obravnavanju nalog, ki jih bo opravljal Ko- 
mite za varstvo okolja, medtem ko je urejanje prostora, posebej še vodotokov, v 
pristojnosti Republiškega sekretariata za urbanizem. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo daje na delegatsko vpra- 
šanje naslednji odgovor: Z zakonom o republiških upravnih organih je določena 
pristojnost in delovno področje Republiškega sekretariata za urbanizem in Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja. Republiški sekretariat za urbanizem 
opravlja vse upravne zadeve na področjih, ki so navedena v 100. členu omenje- 
nega zakona. Naloge Republiškega komiteja za varstvo okolja, katerega pristoj- 
nost je opredeljena v 110. členu zakona, pa so po svoji naravi širše in se nana- 
šajo predvsem na usmerjanje in usklajevanje dela vseh dejavnikov, ki s svojim 
samostojnim delovanjem lahko vplivajo na okolje. 

Poleg usmerjanja in usklajevanja vseh aktivnosti na področjih varstva na- 
ravnega in človekovega okolja pa ta republiški komite opravlja le tiste upravne 
naloge, ki niso v pristojnosti drugih republiških upravnih organov. Zato se 
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bodo v Republiškem komiteju za varstvo okolja oblikovala določena stališča, ki 
naj jih pri svojem konkretnem delovanju upoštevajo ustrezni republiški upravni 
organi, dajale se bodo pobude, pripravljali predpisi ter kompleksno se bo 
spremljalo stanje naravnega in človekovega okolja s sodelovanjem ustreznih 
upravnih organov, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih 
subjektov. 

Delovno področje Republiškega sekretariata za urbanizem je le eno izmed 
področij, na katerem se odraža prek predpisov, ukrepov in konkretnih odločitev 
tudi skrb za varstvo okolja. Podoben pa je položaj tudi pri drugih republiških 
upravnih organih, v katerih pristojnost sodi področje zaščite naravnih in kultur- 
nih spomenikov, kmetijstva in gozdarstva, raziskovalne dejavnosti in tako dalje. 

Glede na tako opredelitev, po kateri resorni republiški upravni organi v 
okviru svojega delovnega področja opravljajo upravne naloge, medtem ko Re- 
publiški komite za varstvo okolja skrbi predvsem za usmerjanje in usklajeva- 
nje vseh aktivnosti, ki se nanašajo na varstvo okolja, zaradi dogovarjanja v 
Republiškem komiteju ne bo prihajalo do večtirnosti pri opravljanju upravnih 
nalog ali celo do sporov o pristojnosti med posameznimi republiškimi upravnimi 
organi. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Klemen. Tovariš iz 
občine Ljubljana-Center, ali se z odgovorom strinjate? (Da.) 

Kot veste, sta poslala pismeni delegatski vprašanji za današnjo sejo delegata 
Tine Zorič iz občine Maribor in Franc Vaupot iz občine Slovenj Gradec. 

Obe vprašanji delegatov smo vam predložili danes na klop. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta tovariš Rudi Cačinovič je na obe zastavljeni vprašanji že odgo- 
voril na današnjem skupnem zasedanju vseh treh zborov. Delegata sta bržkone 
z odgovori zadovoljna? (Da.) 

Danes smo vam na klop predložili tudi vprašanje skupine delegatov za Zbor 
občin iz občine Vrhnika. 

Dovolite mi, da na vprašanja skupine delegatov občine Vrhnika že danes 
delno odgovorim. 

Ker smo delegatsko vprašanje dobili šele včeraj, danes še ne morem odgo- 
voriti na to, kakšni so bili konkretni stroški z izdajanjem Informacij. Vsi pa ste 
lahko ugotovili, da smo z izdajanjem teh informacij prenehali, saj ste že dobili 
prvo številko Poročevalca Skupščine Socialistične republike Slovenije za dele- 
gacije in delegate. Kakšni bodo stroški z izdajanjem te publikacije, v tem tre- 
nutku tudi še ne morem odgovoriti, menimo pa, da se bo po vsebini ta Poroče- 
valec bistveno razlikoval od dosedanjih Informacij. 2e iz uvodnika uredniškega 
odbora ste lahko videli, čemu je Poročevalec namenjen in kakšna naj bo njegova 
vsebina. Res da je mogoče prva številka po svoji vsebini še skromna, vendar smo 
prepričani, da bodo kasnejše številke mnogo boljše. 

Na prvo vprašanje naj torej odgovorim, da Informacij ne bomo več izdajali. 
S tem odgovorom mislim, da sem odgovorila tudi na drugo vprašanje, komu 
in kako naj bi v skladu s programom informativne dejavnosti Skupščine Socia- 
listične republike Informacije služile. 

Poročevalec za delegacije in delegate pa zaenkrat pošiljamo vsem delegaci- 
jam v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, vsem 
članom skupin za Zbor občin in za Zbor združenega dela, vsem delegatom 
Družbenopolitičnega zbora, vsem skupščinam občin, vsem dokumentacijskim 
centrom, tudi dokumentacijskim centrom v organizacijah združenega dela, in 
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vsem družbenopolitičnim organizacijam. Tako je trenutna naklada nekaj čez 
10 000 izvodov. 

Na tretje vprašanje, kaj namerava storiti Skupščina SR Slovenije v zvezi 
z izboljšanjem sistema informiranja, pa naj povem, da je prvi korak z izdajo 
Poročevalca že storjen. Prav gotovo pa to še ni vse, to je bržkone skromen za- 
četek, ki ga bo treba še poglabljati, razširiti in ugotoviti, kaj1>i bilo na tem pod- 
ročju še potrebno storiti. 

V uvodniku je rečeno, da je Poročevalec samo eden izmed členov v razvejani 
mreži informacij in informacijskih sredstev, ki naj pomagajo delovnim ljudem 
in občanom ter njihovim delegacijam do pravega smotra. V poročevalcu bomo 
objavljali vprašanja in gradiva, ki prihajajo na dnevni red skupščinskih zborov 
in njihovih teles. V njem bomo objavili tudi tiste akte, ki jih bo skupščina spre- 
jela, pa ne bodo objavljeni v Uradnem listu. 

Za izboljšanje informacijskega sistema pričakujemo, da se bodo prej ali 
slej v občinah in nekaterih temeljnih organizacijah združenega dela ustanovili 
mnogi informacijski centri, v katerih bo delegacijam zlahka dostopno vse gra- 
divo, ki ga iz kakršnih koli razlogov ni mogoče pošiljati množično. Poročevalec 
bo po svojih najboljših močeh služil delegacijam in delegatom, da se pravočas- 
no pripravijo na odločanje v Skupščini. 

Poročevalec bo imel dve temeljni sestavini. Poglavitna bo posvečena gradivu, 
ki prihaja v Skupščino in ki bo v povzetkih pripravljeno tako, da bo iz njih 
razvidno bistvo odprtih, nerešenih in predlaganih vprašanj. Druga sestavina bo 
objava najvažnejših odločitev iz preteklega delovanja Skupščine, da bi bila s tem 
zagotovljena vsebinska povezanost in obveščenost delegacij in da bi zlasti več- 
fazni postopki dobili svojo pravo vsebino in dosegli svoj poglavitni smoter. 

Mislim, da sem na zastavljena vprašanja skupine delegatov iz občine Vrhni- 
ka vsaj v glavnem odgovorila. Še boljši odgovor pa ste dobili, ko smo vam 
poslali prvo številko našega Poročevalca. Če pa delegat želi, da do naslednje 
seje pripravimo tudi podatke o kalkulaciji stroškov za to novo obliko informa- 
tivnega sistema, bomo seveda to storili. 

Vprašujem delegata iz občine Vrhnika, ali je z mojim odgovorom na za- 
stavljeno vprašanje zadovoljen! (Da.) 

S tem prehajamo na drugi del zadnje točke, in sicer na nova delegatska 
vprašanja. Zeli mogoče kdo od delegatov postaviti novo vprašanje? Prosim! Be- 
sedo ima tovariš Janez Bohinc, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Janez Bohinc: Tovarišice in tovariši delegati! Na sestanku delegacije 
Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad za delegiranje delegata v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije je bilo postavljeno v zvezi s sprejetim zakonom o spremembi 
namena za uporabo sredstev odstopljenih za potrebe železnice v Sloveniji, tole 
vprašanje: Kdo je odgovoren za prepozno in prenizko odobrene tarife prevoza po 
železnici v Sloveniji? 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Na delegatsko vprašanje bo 
odgovorjeno na prihodnji seji zbora. 

Kdo še želi postaviti novo delegatsko vprašanje? Delegat iz občine Ribnica! 

Vinko Mate: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Najbrž vam je 
znano*, kako pereče je vprašanje telesno in duševno prizadetih oseb v Sloveniji, 
posebno pa sprejemanje teh oseb v ustrezne zavode. Edina tovrstna zavoda Dor- 
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njava in Crna ne moreta sprejemati novih varovancev, poleg tega pa sta oba 
nujno potrebna sanacije. 

Najbrž ni prijetna ugotovitev, da starši otrok, državljani razvite republike 
Slovenije, pošiljajo duševno prizadete otroke v ustrezne zavode v nerazvito 
republiko Bosno. Zaradi navedenega postavljam delegatsko vprašanje: Zakaj se 
odlaga gradnja tretjega nujno potrebnega republiškega zavoda za srednje in 
težje duševno prizadete otroke, kako je s sanacijo domov v Dornavi in Črni in 
kdaj se bo začela gradnja omenjenega tretjega zavoda? Opozarjam ta zbor in 
Skupščino SR Slovenije, da ne moremo in ne smemo več prelagati rešitev tega 
tako perečega vprašanja. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa. Želi še kdo postaviti delegat- 
sko vprašanje? (Nihče.) 

Prekinjam sejo, da bi s predsednikoma ostalih dveh zborov ugotovila, v 
katerih točkah nismo usklađeni. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.30 in se je nadaljvala ob 16.25.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Obveščam 
vas, da je Družbenopolitični zbor sprejel resolucijo o sodelovanju Slovenije z 
državami v razvoju kot osnutek, ne kot predlog, zato tu nesoglasja ni. Uskla- 
jevanje bo morda potrebno na prihodnji seji, ko bomo obravnavali to resolucijo 
ponovno kot predlog. 

Glede sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistič- 
ne republike Slovenije s sosednjimi državami pa nismo povsem usklađeni. Druž- 
benopolitični zbor je sprejel amandma, ki pri nas ni bil predložen, in sicer, da 
naj se na 1. strani v 4. vrstici 1. točke za besedo »enakopravnosti« vstavijo še 
besede »spoštovanju mednarodnih pogodb«. Tako bi se ta stavek glasil takole: 
»Sodelovanje s sosednjimi državami ob spoštovanju nacionalne suverenosti 
in enakopravnosti, spoštovanju mednarodnih pogodb, reševanju sporov po mirni 
poti.. .« in tako dalje. 

Na sestanku predsednikov vseh zborov smo se dogovorili, da tudi ostala 
dva zbora obravnavata ta amandma v skladu s poslovnikom. Predstavnik Iz-- 
vršnega sveta se z amandmajem strinja. Predlagam, da o tem amandmaju gla- 
sujemo. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (37 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma soglasno 
sprejet. 

Predsednika Družbenopolitičnega zbora združenega dela sta me obvestila, da 
amandma, ki ga je pri nas predložil delegat z Jesenic glede karavanškega pre- 
dora oziroma ceste, v teh zborih ni bil sprejet. Zato moramo pri nas o tem 
amandmaju ponovno razpravljati. Niti predstavnik Izvršnega sveta niti pred- 
stavniki naših odborov s tem amandmajem niso soglašali. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Amandma se je glasil: v 4. 
alinei na 16. strani naj se v 15. točki za besedami »karavanškega cestnega pre- 
dora« nadomesti pika z vejico in stavek nadaljuje z besedilom: »Glede katerega 
je skupaj z republiko Avstrijo potrebno ukreniti vse potrebno, da se njegova 
gradnja po možnosti zaključi ob istem času kot gradnja avtoceste Ljubljana-ka- 
ravanški cestni predor.« 
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Predsednik Izvršnega sveta je menil, da taka dikcija ne sodi v sklepe in 
stališča, ker bi prejudicirali čas gradnje avtoceste Ljubljana—kavaranški cestni 
predor. Vse to morajo urediti programi cestne skupnosti. Zaradi take utemeljit- 
ve amandma tudi v drugih zborih ni dobil podpore. 

Ce ne želi nihče besede, predlagam, da glasujemo. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (En delegat glasuje za.) Je kdo proti? (24 

delegatov.) Se je kdo vzdržal? (11 delegatov.) 
Amandma ni sprejet. 
V različnem besedilu smo sprejeli tudi amandma delegata Obalne skupnosti 

Koper, in sicer k 15. točki 4. poglavja. Sprejeli smo besedilo1 »Pri tem pa je 
potrebno zagotoviti, da se v mešano komisijo vključijo tudi predstavniki iz 
območij izvajanja sporazumov.« V Zboru združenega dela je bil ta amandma 
sprejet v besedilu: »Pri tem pa je potrebno zagotoviti, da se v mešano komisijo 
vključijo tudi predstavniki gospodarstva iz območij izvajanja sporazumov.« Do- 
dana je torej beseda »gospodarstva«. 

Predlagam zboru, da sprejme to dopolnitev. 
Kdor je za to, naj prosim glasuje! (35 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je ta amandma sprejet z večino glasov. 
S tem smo uskladili besedilo stališč in sklepov o obmejnem gospodarskem 

sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami. 
Tudi odlok o sestavi republiških komitejev ni sprejet v vseh zborih v ena- 

kem besedilu. V Zboru združenega dela je bil poleg amandmajev, ki so bili spre- 
jeti in obravnavani tudi pri nas, sprejet še amandma k 4. členu, in sicer, da 
naj se v alinei, ki govori o tem, da se vključi v Komite tudi predstavnik Skup- 
nosti zdravstvenih delovnih organizacij, določi, da se vključita dva predstavnika 
Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij. 

Začenjam razpravo o tem amandmaju. Zeli kdo besedo? Tovariš Tance, 
predstavnik Izvršnega sveta! 

Vladimir Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko je Izvršni svet upošteval stališča in predloge odborov in skupščinskih 
teles, je sprejel tudi predlog, da naj se v sestav Komiteja za zdravstvo in social- 
no varstvo vključi predstavnik Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij Slo- 
venije. Na današnji seji Zbora združenega dela je bil sprejet amandma, naj bi 
se vključila dva predstavnika, z namenom, da bi na ta način prišel v Komite 
predstavnik splošne zdravstvene službe in predstavnik zobozdravstvene službe. 
Kot predstavnik Izvršnega sveta sem v Zboru združenega dela temu amandmaju 
nasprotoval iz naslednjih razlogov: 

V vseh primerih, ko se pojavljajo v Komiteju posamezne samoupravne 
interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije, je praviloma določen po 
en predstavnik samoupravne skupnosti oziroma samoupravne organizacije. 
Izjeme so pri Gospodarski zbornici zaradi velikega števila dejavnosti in pod- 
ročij, ki jih pokriva. 

Ta izjema pa naj ne bi veljala tudi za Skupnost zdravstvenih delovnih 
organizacij Slovenije. Ce bi tudi tu naredili izjemo, bi bilo treba vpeljati v 
Komite vse dejavnosti. Postavlja se vprašanje zastopništva lekarn in lekar- 
niške službe, zastopništva naravnih zdravilišč pa morebiti še drugih zaintere- 
siranih dejavnosti v okviru dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva. 



11. seja 205 

Menimo, da bo z določitvijo v zadnjem odstavku tega člena, da so v komiteju 
tudi 3 člani iz vrst socialnih delavcev, moč pokriti še ostale strukture, ki v tem 
sestavu niso upoštevane. Zato Izvršni svet ta amandma odklanja. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Kaj meni o amandmaju 
Zakonodajno-pravna komisija? (Z amandmajem se strinja.) 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje! Kdo je za amandma? (4 delegati.) Kdo je proti? 

(28 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Uskladiti moramo še besedilo predloga odloka o ustanovitvi, sestavi in 

nalogah Odbora za inovacije Socialistične republike Slovenije. 
Prezrli smo, da je naša komisija za volitve, imenovanja in administrativne 

zadeve predložila amandma k 1. odstavku 4. točke. Ta odstavek naj bi se nado- 
mestil z besedilom: »Sredstva za delo odborov se zagotovijo z dogovorom orga- 
nizacij združenega dela v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.« Ta amandma 
po pomoti ni bil dan v razpravo in na glasovanje. 

Ali želi o amandmaju kdo razpravljati? (Nihče.) 
Predlagam, da o amandmaju glasujemo. Kdo je za? (36 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Amandma je soglasno sprejet. 
Tovarišice in tovariši delegati! Ostala besedila predlogov aktov smo spre- 

jeli v enakem besedilu. S tem zaključujem sejo in se vam zahvaljujem za 
sodelovanje! 

(Seja je bila končana ob 17.10.) 
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(26. februarja 1975) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
12. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo 
sklicala na podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije. 

Ker je bil na zadnji seji zbora tovariš Livio Jakomin razrešen dolžnosti 
podpredsednika zbora, moramo izmed delegatov izvoliti delegata, ki mi bo 
pomagal pri vodenju seje. Ima morda kdo izmed delegatov konkreten predlog? 
(Ne.) Ce ne, mi dovolite, da sama predlagam Cirila Pevca, delegata iz občine 
Trebnje, da mi bo pomagal pri vodenju seje. Kdor je za, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim delegata Cirila Pevca, da zasede svoje mesto v predsedstvu zbora. 
Z dopisom z dne 17. februarja 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red 

današnje seje predvidoma razširila še s predlogom zakona o ratifikaciji kon- 
vencije o inšpekciji dela v kmetijstvu. Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj našega zbora in Izvršni svet k predlogu tega akta nimata bistvenih pri- 
pomb. Glede na to mislim, da ga lahko uvrstimo na dnevni red današnje seje. 

Z dopisom z dne 21. 2. 1975 sem vam poslala tudi predlog za obvezno raz- 
lago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih ter vas obve- 
stila, da bom dnevni red predvidoma razširila tudi s tem predlogom akta. Ker 
ste imeli po naši oceni premalo časa za obravnavo tega akta v skupini oziroma 
ker ste imeli premalo časa, da bi zbrali stališča temeljnih delegacij in občin- 
skih skupščin, se mi zdi prav, da ta akt obravnavamo šele na naslednji seji 
zbora, v mesecu marcu. 

Zato vas prosim, da se najprej z glasovanjem opredelite, ali bi na dnevni 
red današnje seje uvrstili tudi predlog zakona o ratifikaciji konvencije o in- 
špekciji dela v kmetijstvu. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (Vsi de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)- 
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Ugotavljam, da lahko omenjeni akt uvrstimo na dnevni red današnje seje 
zbora. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 

poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 11. seje zbora, 
3. predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračuna- 

vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975, 

4. predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, 
5. predlog zakona o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z 

izvoznimi posli, ki so nastale zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja, 
6. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu, 
7. predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj, ki imajo 

pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za 
Socialistično republiko Slovenijo v letu 1975, 

8. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o organizaciji kmetijske pospe- 
ševalne službe (posvetovalne in razvojne službe) in o zagotovitvi sredstev za 
delovanje republiškega in sofinanciranju regionalnih pospeševalnih centrov, 

9. volitve in imenovanja, 
10. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminje- 

valni predlog? (Ni predlogov.) Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komu- 
nistov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slo- 
venije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin ter delegati iz 
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
ter Zadružna zveza Socialistične republike Slovenije. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da sem 
se s predsednikom Zbora združenega dela dogovorila, da bomo poslušali uvodno 
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k 3. točki dnevnega reda, to je k 
predlogu zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti za 
področje družbenih dejavnosti v letu 1975, na skupnem zasedanju obeh zborov, 
to je Zbora združenega dela in Zbora občin, in sicer po obravnavani 2. točki 
dnevnega reda. 

Uvodno obrazložitev bo dal dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Po dogovoru s predsednikom Zbora združenega dela bom to skupno zase- 
danje vodila jaz. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na poročilo 
te komisije. 
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Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Ima morda kdo kakšen 
predlog? (Ne.) Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Marijo Kau- 
kler za predsednico in dr. Alojza Turka ter Karla Marsela za člana. Želi morda 
kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Kdor je za ta predlog, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 12. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni: 
Marija Kaukler za predsednico in dr. Alojz Turk ter Karlo Marsel za člana. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo na svojih 
mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednico 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da zboru 
poročilo! 

Marija Kaukler: Poročilo o pregledu pooblastil za 12. sejo Zbora 
občin, ki je bila sklicana za dne 26. februarja 1975 ob 9. uri v mali dvorani 
poslopja Skupščine Socialistične republike Slovenije: Zbor občin Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih po- 
oblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja 
delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji, razen delegatov občin 
Radlje ob Dravi in Šmarje pri Jelšah. 

Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin. 
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 

ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 12. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Kauklerjeva! Med- 
tem je prišel tudi delegat iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga poslušali, Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 12. sejo Zbora občin. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 11. seje zbora. 
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Osnutek zapisnika smo vam poslali dne 14. 2. 1975. Ima morda kdo k za- 
pisniku 11. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Če ne, dajem odo- 
britev zapisnika na glasovanje! Kdor je za to, da se odobri zapisnik 11. seje 
Zbora občin, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 11. seje zbora. 
Prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer bomo 

na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela poslušali uvodno obrazložitev 
predstavnika Izvršnega sveta dr. Antona Fazarinca, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, k 3. 
točki dnevnega reda. 

Po uvodni obrazložitvi bomo takoj nadaljevali sejo našega zbora v tej 
dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Preden bi prešli na 3. točko dnevnega 
reda, bi prosila predsednico Komisije za verifikacijo pooblastil tovarišico Kau- 
klerjevo, da da poročilo Komisije v zvezi s prihodom delegata iz občine Radlje 
ob Dravi. 

Marija Kaukler: Med tem časom je prišel delegat iz občine Radlje 
ob Dravi Borut Seško, vendar nima s seboj pooblastila. Komisija je preverila 
podatke in meni, da je s tem njegovo pooblastilo izkazano. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Ker ni drugega delegata iz 
občine Radlje ob Dravi, menimoi, da je pooblastilo izkazano. Ali se zbor strinja 
s tem, da tudi delegat občine Radlje ob Dravi veljavno odloča na seji? (Da.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letu 1975. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša dr. Antona Fazarinca, ki je predlog zakona 
ustno obrazložil na skupnem zasedanju. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom dne 14. 2. 1975. Izvršni svet predlaga, 
da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije po skrajšanem postopku, ker pred tem 
nismo obravnavali predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. Najprej moramo 
odločiti, ali se s takim predlogom strinjamo. 

Pričenjam razpravo o predlogu Izvršnega sveta glede postopka. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje! Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! 
(60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, da 
obravnavamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor 
Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
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in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Omenjeni poročili ste prejeli. Vprašujem poročevalca Odbora in komisije, če 
želita še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Najprej moramo glasovati o amandmajih Odbora za finance našega zbora 
k 1. in 2. členu predloga zakona. Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če 
se z amandmajema Odbora strinja? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija? (Se 
strinja.) 

Kdor je za amandmaja k 1. in 2. členu predloga zakona, naj prosim glasuje! 
(60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaja Odbora za fi- 
nance našega zbora k 1. in 2. členu predloga zakona. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona 
o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letu 1975, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Prosim, tovariš Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Želim pojasniti, da gre tu v bistvu za soglasje 
k dvema stališčema. Prvo je, da se prenesejo v leto 1975 na področju posa- 
meznih samoupravnih interesnih skupnosti tista sredstva, ki so se zbrala na 
žiro računih samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1974, pa presegajo okvir, 
začrtan s samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi na ravni občin oziroma na 
ravni republike. 

Drugo je, da se prenesejo v leto 1975 tista sredstva, ki so se zbrala na ra- 
čunih samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1974, pa so bila uporabljena 
za pokrivanje osebnih dohodkov, vendar so pri tem osebni dohodki naraščali 
hitreje, kot je predvidel družbeni dogovor za leto 1974, po katerem naj bi 
osebni dohodki v družbenih dejavnostih naraščali oziroma se povečevali z enako 
dinamiko kot osebni dohodki v gospodarstvu. 

Zbori uporabnikov samoupravnih interesnih skupnosti naj bi odločali o 
porabi tistih sredstev, ki presegajo mejo, dovoljeno z valoriziranim republiškim 
družbenim dogovorom. Odločali naj bi tudi o namenu in uporabi teh sredstev. 

Pri republiških samoupravnih interesnih skupnostih naj bi praviloma veljal 
prenos teh presežkov v leto 1975, pri čemer naj bi pri izjemno utemeljenih 
primerih o porabi teh sredstev odločali tudi zbori uporabnikov teh republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Predsednica Mara Žlebnik: Sprašujem vas, tovarišice in tovariši de- 
legati, če želi kdo v zvezi s temi predlogi postaviti kakšno vprašanje! Ali je 
zadeva razumljiva? (Da.) 

Stališča, ki jih je sprejela naša skupščina v zvezi z uporabo presežkov 
v letu 1974 na enem izmed zasedanj v letu 1974 in ki se nanašajo na to, da je 
treba vse ugotovljene presežke vrniti gospodarstvu, so s temi dodatnimi pred- 
logi nekoliko spremenjena. Ti presežki se sicer prenesejo v leto 1975, vendar 
ob nekoliko drugačnih izhodiščnih osnovah. 
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Ce se strinjate s predlogi, ki jih je oblikoval dr. Fazarinc, prosim, da se o 
tem odločite z glasovanjem! 

Kdor je za tako spremenjena stališča glede uporabe presežkov iz leta 1974, 
ki so bili izkazani v samoupravnih interesnih skupnostih na ravni občin in 
republike, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (3 delegati). 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagana stališča. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil dr. Danijela Brezica, ki bo predlog zakona tudi ustno 
obrazložil. Besedo ima dr. Danijel Brežic, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Danijel Brežic: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ko se 
odločate o sprejemu tega zakona, vas želi Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo še na kratko seznaniti s pomenom predloženega zakona in z 
njegovimi poglavitnimi značilnostmi. 

Po prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili konec leta 1972 smo praktično ostali brez prepisa, ki bi podrobno 
urejal način in organizacijo zdravstvenega nadzorstva nad živili. Tega pa ne 
moremo dopustiti, kajti živila so preveč pomembna za počutje in zdravje člo- 
veka, ■ da bi jih lahko pustili brez učinkovitega in stalnega zdravstvenega 
nadzora. 

Zavedajoč se tega dejstva je Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo, sedaj Komite za socialno in zdravstveno varstvo, že v letu 1973 začel 
pripravljati osnutek republiškega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 
Seveda pa v tem času, ko ni bilo predpisov o izvajanju zdravstvenega nadzor- 
stva nad živili, zdravstveno nadzorstvo ni prenehalo. Bilo je samo utesnjeno 
in manj učinkovito, ker pristojni inšpektorji, sanitarni in veterinarski, včasih 
niso imeli pravne podlage za izdajo ukrepa. Osnutek zakona o zdravstvenem 
nadzorstvu je bil predložen Skupščini SR Slovenije že julija lani. Osnutek je 
bil sprejet z določenimi pripombami, ki so v predlogu zakona v večini tudi 
upoštevane. S sprejetjem predloženega zakona bomo zagotovili naslednje: 

1. Večje in učinkovitejše varstvo potrošnikov živil pred uživanjem opo- 
rečnih živil. 

2. Organizacija združenega dela in posamezniki, ki proizvajajo živila ali 
so udeleženi v prometu z živili, bodo imeli natančno opredeljene dolžnosti in 
obveznosti pri ravnanju z živili in surovinami. 

3. Organi inšpekcij, to je sanitarne in veterinarske inšpekcije, bodo dobili 
natančna pooblastila za opravljanje tega nadzorstva in za ukrepanje v posa- 
meznih primerih. 

Predvsem pa je treba poudariti, da se bo s sprejetjem tega zakona povečala 
skrb družbe za zdravje potrošnika, saj je znano, da je uživanje zdravstveno 
oporečnih živil pogosto vzrok težkih obolenj pa tudi pravih epidemij. 

Zdravstveno nadzorstvo nad živili je po predlogu tega zakona najširše 
zasnovano. Obsega nadzor nad živili v proizvodnji in prometu. Pod zdravstve- 
nim nadzorstvom niso samo živila, temveč tudi surovine, namenjene za njihovo 
proizvodnjo, prostori, v katerih se živila proizvajajo ali hranijo oziroma v ka- 
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terih se opravlja promet z njimi, naprave in oprema ter stroji, s katerimi se 
živila proizvajajo oziroma predelujejo. 

Poleg tega pa so pod zdravstvenim nadzorstvom tudi transportna sredstva 
za živila in seveda osebe, ki prihajajo v proizvodnji ali v prometu in trgovini 
z njimi v neposreden dotik. Pooblastila in postopek organov inšpekcije pri 
opravljanju zdravstvenega nadzorstva nad živili so v predlogu zakona podrobno 
določeni. Da bi bil postopek pri ugotavljanju neoporečnosti živil hitrejši in da 
bi se izognili morebitni škodi, so določeni roki, do katerih morajo pooblaščene 
organizacije izdelati analize odvzetih vzorcev živil. 

Novost tega predloga zakona pa je tudi v tem, da je ponovno uvedena 
mandatna kazen za kršilce osnovnih higienskih načel v prometu z živili. Ta 
institucija bo v marsičem olajšala dosedanje postopke za kaznovanje kršilcev 
teh načel. 

Po sprejetju predloženega zakona bomo pripravili izvršilne predpise, s 
katerimi bomo določena vprašanja tega nadzorstva podrobneje uredili. Z izde- 
lavo in sprejetjem vseh, v predlogu zakona citiranih izvršilnih predpisov bo 
šele zdravstveno nadzorstvo organizacijsko in vsebinsko v celoti urejeno v 
interesu nas vseh. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Brežic! Predlog za- 
kona ste prejeli z dopisom dne 11. 2. 1975. Danes pa smo vam na klop dali še 
amandmaje skupine delegatov iz občine Nova Gorica in amandmaje skupine 
delegatov iz občine Ljubljana-Moste-Polje, pravkar pa tudi amandmaje skupine 
delegatov Skupščine mesta Ljubljana za Zbor občin. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za agrarno politiko, ki so zboru predložili skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Predlog zakona sta obravnavala tudi Odbor za finance našega zbora in Odbor za 
finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila pismeno mnenje. Obe 
poročili in mnenje ste prejeli. Vprašujem poročevalce odborov in Komisije, 
če želijo pismena poročila še ustno dopolniti! Predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisij e, • prosim! 

Tone Jerovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakonodajno-pravna komisija je dobila k temu aktu številne vsebinske 
amandmaje. Komisija meni, da ni prav, da bi se obravnavali tako pomembni 
amandmaji, kot jih predlagajo razni predlagatelji oziroma razne skupine dele- 
gatov v ožjem sestavu. Zato predlaga, da bi ta zakon odložili in ga obravnavali 
na prihodnji seji, kar je tudi predlagal Odbor za finance. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Slišali ste mnenje predstav- 
nika Zakonođajno-pravne komisije. 

V našem zboru so bih predloženi nekateri amandmaji, ki sem vam jih pove- 
dala. Ugotavljamo pa, da je Zbor združenega dela sprejel še večje število 
amandmajev. 

Pričenjam razpravo o predlogu Zakonodajno-pravne komisije! Zeli kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Predlagam, da se z glasovanjem opredelimo o predlogu Za- 
konodajno-pravne komisije. Komisija predlaga odložitev obravnave tega za- 
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kona, da bi se Komisija in pristojni odbori sestali in proučili predložene amand- 
maje ter predložili stališča na prihodnji seji. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Se strinja s tem, da se predlog 
zakona odloži.) 

Kdor je za to, da odložimo ta predlog zakona, naj glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov odložili obravnavo predloga zakona o 
zdravstvenem nadzorstvu nad živili. Predvidevam, da bomo- predlog zakona 
obravnavali na prihodnji seji zbora. 

Pozivam vse delegate, ki so imeli ob obravnavi tega zakona namen pred- 
ložiti nove amandmaje, pa tega še niso storili, da to storijo. Zbiranje podpisov 
ni potrebno, ker bodo ti amandmaji za prihodnjo sejo zbora lahko pravočasno 
predloženi. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z izvoznimi posli, ki so 
nastale zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Predstavnik Izvrš- 
nega sveta je tovarišica Milena Rakčevič, samostojna svetovalka v Republiškem 
sekretariatu za mednarodno sodelovanje. Na seji pa je navzoč tudi delegat 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ tovariš Stojan Makovec. 

Predlog zakona ste prejeli dne 6. 2. 1975, danes na klop pa smo vam pred- 
ložili tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor 
Zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o 
soglasju k predlogu zakona, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila 
pismeno poročilo. Odlok in poročilo ste prejeli. Želita morda poročevalca Odbora 
in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o povra- 
čilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z izvoznimi posli, ki so nastale 
zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o soglasju soglasno sprejel. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Predstavnik Izvršnega 
sveta je tovariš Jernej Mlakar, glavni republiški inšpektor dela. Navzoča sta 
tudi tovariš Kropivnik in Stojan Makovec, delegata v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 
Predlog zakona ste prejeli dne 17. 2. 1975. Danes na klop pa ste prejeli 

mnenje Izvršnega sveta. Predlog zakona sta obravnavala Odbor našega zbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki je predložil zboru predlog odloka 
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o soglasju k predlogu zakona, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je zboru 
predložila pismeno poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Vprašujem 
poročevalca Odbora in Komisije, če želita še kaj dodati k pismenim poročilom? 
(Ne.) 

Na podlagi predloga zakona, predloga odloka in poročila pričenjam raz- 
pravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji konvencije o inšpekciji dela v kmetijstvu. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz programa statističnih raziskovanj, 
ki imajo pomen za Socialistično republiko Slovenijo v letu 1975. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Franeta Komelja, direktorja Zavoda Socia- 
listične republike Slovenije za statistiko. Ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli dne 6. 2. 1975. Obravnavala sta ga Odbor našega 
zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Omenjeni poročili ste prejeli. 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj 
iz programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu 
statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za Socialistično republiko Slovenijo 
v letu 1975, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
Predlagam 20-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o organizaciji kmetijske pospeševalne službe (posvetovalne in razvojne 
službe) in o zagotovitvi sredstev za delovanje republiškega in o sofinanciranju 
regionalnih pospeševalnih centrov. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Iva Marenka, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo imel tudi uvodno besedo. 
Prosim, tovariš Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da ga pooblastite za podpis druž- 
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benega dogovora o organizaciji in sofinanciranju kmetijske pospeševalne službe. 
Ker je v obrazložitvi družbenega dogovora obsežno opisana bodoča organizacija 
in cilji, mi dovolite za uvod krajšo obrazložitev namena in izhodišč, ki so do- 
vedli Izvršni svet do tega, da predlaga podpis družbenega dogovora oziroma 
prosi pooblastilo za ta podpis. 

V medrepubliškem dogovoru o razvoju kmetijstva iz leta 1973 so socia- 
listične republike in avtonomni pokrajini prevzele obveznost za sofinanciranje 
kmetijske pospeševalne službe. Od sprejema skupščinskih sklepov o kmetijstvu 
iz leta 1968 naprej do letos se je v naši republiki sistematično gradila ta 
služba, kar je v znatni meri vplivalo, da je ustavno preoblikovanje zadrug in 
obratov za kooperacijo dobilo tudi proizvodni in razvojni značaj, torej do- 
seglo svoj namen, da vključuje v organizirano proizvodnjo na podlagi ko- 
operacije in neposrednega članstva vse večji krog kmetov. 

Dosedanji posveti o kmetijstvu, ki jih je organizirala Skupnost slovenskih 
občin, so nedvomno v veliki meri prispevali k ustvarjanju ugodnega razpolo- 
ženja in klime v občinah in k ustrezni aktivnosti za podporo delovanja kmetij- 
ske pospeševalne službe v kmetijskih organizacijah in občinah. 

Z družbenim dogovarjanjem na tem področju želimo doseči naslednje te- 
meljne cilje: 

1. V kmetijskih organizacijah združenega dela hočemo zagotoviti zadostno 
število strokovnjakov, ki bodo strokovno in organizacijsko sposobni zadostiti 
zahtevam kmetov, članov in kooperantov, po hitrejšem ekonomskem in soci- 
alnem napredku na podlagi rezultatov v proizvodnji in jim na tej podlagi, 
da se kot proizvajalci vključijo v samoupravne odnose, omogočiti, da bodo 
sodelovali tudi v krajevnih skupnostih. Mislim, da je treba tu še posebej opo- 
zoriti na pomen dela s kmečkimi ženami. 

2. Želimo pospešiti in strokovno in organizacijsko omogočiti uresničevanje 
razvojnih programov kooperacije, ki so bili pripravljeni v letih 1973 in 1974 
v temeljnih organizacijah združenega dela in veljajo za obdobje 1974—1980 ter 
so bili podprti od družbenopolitičnih skupnosti, bank, Izvršnega sveta in se- 
veda Kmetijske razvojne skupnosti s podpisom družbenega dogovora o pogojih 
in ciljih razširjene reprodukcije v kmetijstvu za to obdobje. 

3. Prenesti hočemo celotno sfero, ne le tisto, ki je že danes v sklopu te- 
meljnih organizacij združenega dela v pospeševalni službi, v kompleks združe- 
nega dela v pospeševalni službi, v kompleks združenega dela, od zadružne enote 
prek zadruge oziroma obrata za kooperacijo do medzadružnih svetov in Za- 
družne zveze Slovenije. Tako postaja pospeševalna služba, vključena v zadružno 
delo, pomemben nosilec ukrepov za uresničevanje družbenega plana in nepo- 
sredno odgovorna za strokovno, pravočasno in pravilno izvedbo teh ukrepov 
na vseh ravneh. Prav v tej smeri, ki v bistvu pomeni uveljavljanje nove ustavne 
vloge strokovnih razvojnih služb, je bilo v preteklem dveletnem obdobju, ko 
se je pripravljal družbeni dogovor, največ odporov, ki so družbeno dogovarjanje 
potiskali v smer oblikovanja državne, od neposredne proizvodnje in razvoja ter 
njihovih nosilcev ločene službe. 

4. Za obdobje 1975—1980 imamo namen ustvariti trdno in stalno materi- 
alno podlago za delovanje kmetijske pospeševalne službe, ki bo dosežena s tem 
družbenim dogovorom za republiški in delno za regionalne pospeševalne centre 
kot skupne službe organizacij združenega dela v regiji ter s podpisom regijskih 
družbenih dogovorov, v katere se vključujejo delavci in kmetje v kmetijskih 
organizacijah združenega dela, delavci in kmetje v gozdnogospodarskih orga- 
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nizacijah združenega dela, delavci in kmetje v gozdnogospodarskih organiza- 
cijah, živilski industriji, trgovini ter občine. 

Prav pri podpisovanju teh družbenih dogovorov bi veljalo pozvati ne- 
katere podpisnike, ki še odklanjajo vključevanje v ustavno zasnovano povezo- 
vanje trgovine, predelave in kmetijske proizvodnje, da se vključijo v podpi- 
sovanje tega družbenega dogovora v regijah in s tem izpolnijo svojo ustavno 
obveznost. 

S podpisom predlaganega družbenega dogovora se prenaša na neposredno 
delegatsko odločanje znotraj sistema združenega dela še eno področje. V pred- 
videnem obdobju veljavnosti družbenega dogovora bo seveda zaradi specifič- 
nega ekonomskega in socialnega položaja kmetijskih zadrug in obratov za ko- 
operacijo oziroma njihovih članov potrebno sofinanciranje proračunov, in sicer 
tako v republiki kot v občinah. Težišče akcije, to pa seveda pospeševalna 
služba s svojo aktivnostjo predvsem omogoča, pa je tudi na tem področju 
prenašanje funkcij proračunov v razčlenjen sistem samoupravno povezanega 
združenega dela delavcev in kmetov na živilskem področju. Prav zaradi druž- 
benoekonomskih in socialnih gibanj v kmetijstvu in na vasi pa je za naslednje 
srednjeročno obdobje po mnenju predlagatelja nujno, da takšna funkcija pro- 
računov še ostane. Vendar je za v bodoče predvidena predvsem krepitev službe 
v samih organizacijah, kar seveda pomeni, da se bo v globalnih finančnih 
razmerah krepila neposredna vloga sofinancerjev s področja združenega dela, 
v razmerju, ki bo vse ožje v korist proračunov. 

Izvršni svet predlaga, da se njegova dosedanja prizadevanja drugih nosilcev 
za podpis družbenega dogovora podpro in predlaga, da se na podlagi razprave, 
ki je potekala dve leti na vseh ravneh, v občinah, v organizacijah, v Skupnosti 
slovenskih občin, v Zadružni zvezi in seveda v dialogu s strokovnimi službami, 
ki že obstajajo, sprejme predlog odloka. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Marenk! K tej točki 
dnevnega reda je bila povabljena Zadružna zveza Socialistične republike Slo- 
venije, ki je za svojega predstavnika določila Uroša Janka, tajnika Zadružne 
zveze. 

Predlog odloka ste prejeli dne 6. 2. 1975. Predlog odloka so obravnavali: 
Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela za finance, 
ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav 
tako predložila pismeno poročilo. Omenjeni poročili ste prejeli. Vprašujem 
poročevalca Odbora in Komisije, če želita še kaj dodati k pismenim poročilom? 
(Ne.) 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil začenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Darko Markočič, delegat iz občine Nova Gorica! 

Darko Markočič: Tovarišice in tovariši delegati! Zelo nas je raz- 
veselilo, ko smo na dnevni red dobili gradivo o zadružni pospeševalni službi 
v kmetijstvu. Reči moram, da smo si kmetje zadružniki dalj časa prizadevali, 
da bi ta služba, ki nam je nujno potrebna, dobila svoje mesto in začela po- 
speševati razvoj kmetijskega zadružništva v Sloveniji. Reči moram, da taka 
prizadevanja razumejo vsi od naših organizacij združenega dela, zadrug na 
vasi in medzadružnih svetov ter republiške zadružne zveze, do vseh političnih 
organov v občinah, na vasi in v republiki. 
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Prizadevali smo si, da se je ustanovila Zadružna zveza Slovenije, ki smo 
jo pogrešali 15 let. Kmetje zadružniki smo bili oddaljeni eden od drugega, nismo 
bili povezani in zato se kmetijstvo ni uspešno razvijalo. Vsak zase smo delali, 
kakor smo vedeli in znali. Danes smo po dolgem naporu uspeli ustanoviti Za- 
družno zvezo Slovenije in službe pri tej zvezi, regijske zadružne zveze in v njih 
povezati kmetijsko-veterinarske službe, kar v posameznih regijah zelo koristi 
tistim kmetom zadružnikom, ki želimo napredovati, želimo predelovati kme- 
tijske pridelke v blagor delovnih ljudi. 

Zato predlagam, da vsi delegati", ne samo v našem zboru, ampak vsepovsod, 
podpremo ta predlog, ki je koristen za razvoj kmetijskega zadružništva v Slo- 
veniji, za razvoj dežele kot celote. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Markočič! Besedo želi 
tovariš Makovec, delegat iz občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Podpiram predlog, da pooblastimo Izvršni svet za ustanovitev te pospeše- 
valne službe. Ta služba je potrebna. Sicer ta služba nekje že obstaja in ima 
znotraj še precej rezerv. Inženirji in tehniki, ki tu delajo, niso polno zaposleni, 
ker smo včasih kmetje proizvajalci malo preveč konservativni, malo preveč 
od strani opazujemo in gledamo, ob tem pa mislimo, da smo sami bolj pametni 
in da nam vse to ni potrebno. To pa je zgrešeno. 

V vsaki panogi, ne samo v kmetijstvu, je strokovna služba zelo potrebna 
in nujna. Kmetijci kupujejo umetna gnojila, zaščitna sredstva, pa jih včasih 
ne uporabljajo pravilno, saj ni vseeno, katero gnojilo se uporablja na določeni 
vrsti zemlje. Nujno je, da tudi vemo, kakšno zaščitno sredstvo uporabljamo 
pri zatiranju plevelov in pri škropljenju. Prav zato je nujno, da naša pospeše- 
valna služba deluje ne samo v pisarni, ampak da dela med proizvajalci in da 
jih poučuje o vseh teh stvareh. 

Mislim tudi, da se marsikje dogajajo nesreče pri delu s stroji, kosilnicami, 
traktorji in tako dalje prav zaradi nepoučenosti. Mnogi kmetje imajo traktorje, 
kosilnice, pa sploh ne poznajo nobenega vozila. Malo iz strahu, malo iz nepo- 
učenosti pride do karambola, do nesreč in do smrtnih poškodb. 

Prav tako je pri uporabi zaščitnih sredstev. Koliko je že bilo zastrupitev 
zaradi neznanja, kolikokrat se je zgodilo, da so nastale tožbe, ko so kmetovalci 
uporabljali zaščitna sredstva, recimo na uničevanje plevela, pa so uničili svoj 
pa tudi sosedov pridelek. 

Kaže, da je pospeševalna služba nujna in naj deluje tam, kjer je potrebna, 
ne glede na odpor posameznih krajevnih skupnosti. 

Kot sem omenil, je večina kmetov po vaseh zainteresiranih, čeprav se imajo 
nekateri res že za dovolj pametne. Vemo, da se tehnologija razvija in da se 
moramo s tem sprijazniti in na tem področju tudi delati. Pospeševalna služba 
naj uči in stalno deluje ter tako pridobi članstvo, proizvajalce na tem sektorju. 

Delegatom predlagam, da podprejo to stališče in da tudi tam, kjer živijo, 
obrazložijo, da je stvar nujna. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! K besedi se je 
prijavil Uroš Janko, tajnik Zadružne zveze Slovenije! 
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Uroš Janko: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
V zadnjih letih smo imeli v Sloveniji razgovore o organizaciji in financiranju 
pospeševalne službe v okviru kmetijskih organizacij, v občinah, v Skupnosti 
slovenskih občin, v Zadružni zvezi in v vseh ostalih organizacijah. V tem času 
so bila razčiščena mnoga vprašanja, ki so olajšala delo za prihodnje. Za pod- 
pis družbenih dogovorov so se zavzemale vse navedene grupacije, veliko pod- 
poro pa smo dobili tudi pri gozdnogospodarskih organizacijah, ki sicer do- 
govora večinoma še niso podpisale, to pa zaradi tega, ker šele oblikujejo obrate 
za kooperacijo. 

Zanimanje je pokazala tudi živilska industrija, predvsem za dogovore v 
regijah, kjer so zainteresirani za surovino. V nekaterih organizacijah, tako v 
trgovini kot v živilski industriji, pa niso. pokazali pravega zanimanja, čeprav 
so od kmetijstva v mnog očem odvisni. 

Današnje razmere v kmetijstvu zahtevajo od kmetijske pospeševalne službe 
še več kot v preteklih letih. Njen pomen iz leta v leto raste. V razmerah sve- 
tovne prehrambene krize dobiva pospeševalna služba vedno večje naloge. Zato 
mora sodelovati od pridelave, predelave, vse do prodaje kmetijskih pridelkov. 
Zato je še kako pomembno prenašanje novejših, domačih in tujih strokovnih 
dosežkov v neposredno prakso in zahteve znanstveno-raziskovalnim institucijam 
iz prakse. 

Če kdo, potem naši kmetje potrebujejo strokovno pospeševalno službo. Naša 
vas se je premaknila, ni več problem pridobiti kmete za sodobno proizvodnjo 
niti ni preveč težko pripraviti načrt za preusmeritev kmetij. Vse to je zelo 
pomembno v prvem obdobju. Prehajamo pa v čas, ko nastajajo strokovni pro- 
blemi, ki jim pospeševalna služba ni vedno kos. Kmetje želijo strokovnjake 
v svojih hlevih in na poljih. Od njih zahtevajo zelo natančne odgovore, na katere 
bi morala odgovoriti z vso strokovnostjo ta služba. Slab gospodarski položaj za- 
drug in obratov za kooperacijo zmanjšuje dohodek in tudi vpliva na delo kmetij- 
skih pospeševalcev. Vedno več strokovnjakov odhaja iz kmetijstva ali pa na manj 
pomembna, vendar na donosnejša delovna mesta znotraj kmetijstva. Zaradi 
pomanjkanja kadra bomo imeli v prihodnjih letih velike težave pri tem, kako 
pridobiti kmetijske strokovnajke za delo v zadružnih enotah. Teh imamo že 
sedaj prek 330. Zadružne enote so samoupravno in pospeševalno torišče dela. 
Tako je določeno tudi v družbenih dogovorih o pospeševalni službi. 

V zadrugah in obratih za kooperacijo dela v pospeševalni službi v Slo- 
veniji 288 kmetijskih strokovnjakov. Vendar jih je od teh le 110 stoodstotno 
zaposlenih pri pospeševanju, 178 strokovnjakov pa opravlja tudi druge naloge. 
Pri področnih kmetijskih in veterinarskih zavodih dela še 31 kmetijskih stro- 
kovnjakov, to so specialisti in pospeševalke za gospodinjstvo. V Republiškem 
centru za pospeševanje kmetijstva delajo trije strokovnjaki. Center bo po 
družbenem dogovoru vključen v Zadružno zvezo, tako da bo celotna pospeše- 
valna služba vključena v kmetijske organizacije, in sicer osnovna mreža v za- 
družnih enotah, v zadrugah in obratih za kooperacijo. Regijska služba bo v 
področnih kmetijskih zavodih povezana z medzadružnimi sveti, v republiki 
pa v Zadružni zvezi, skupni organizaciji zadrug in obratov za kooperacijo. 

Center pri Zadružni zvezi bo imel organizacijsko in operativno povezavo z 
znanstveno-raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami, predstavljal bo most 
med organizacijami in prakso in spet nazaj iz prakse v strokovne službe. 

Naša dolžnost je, da poročamo o delu pospeševalne službe Skupščini, ki 
sprejema za kmetijstvo tako izredno pomemben odlok. Zasluga pospeševalne 
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službe in nove organiziranosti kmetov v zadrugah in obratih za kooperacijo je, 
da kljub velikim težavam v kmetijstvu še kar uspešno izvajamo srednjeročni 
program razvoja kmetijstva. 

Pri tem komaj zadržujemo padec proizvodnje, do katerega prihaja zaradi 
razslojevanja in vedno večjega števila ostarelih kmetov, ki ne morejo več 
intenzivno obdelovati svoje zemlje. Pospeševalna služba uvaja nove oblike 
pridelovanja v proizvodnih in strojnih skupnosti in ima pomembno vlogo pri 
širjenju uporabe kakovostnih semen, uporabe mineralnih gnojil, zaščitnih sred- 
stev in tako dalje. Nič manj pomembna pa ni ta služba pri strokovnem in druž- 
benem osveščanju naših kmetov. 

To potrjujejo tudi številke. V srednjeročnem programu razvoja kmetijstva 
je predvidena preusmeritev 7500 kmetij v tržno proizvodnjo. V štirih letih je 
bilo preusmerjenih 6300 kmetij. Leta 1974 je bilo v organizirani proizvodnji 
20 000 ha pšenice ali 45 % vseh posejanih površin. Dosežen je bil pridelek 
38 kvintalov na ha, medtem ko je bil na ostalih površinah, ki niso bile zajete 
v organizirano proizvodnjo, 27 kvintalov na ha. Pri koruzi za zrnje je bilo 
zajetih 25 000 ha s poprečnim pridelkom 57 centov na ha, izven je bilo doseženo 
39 centov na ha. Pri krompirju je bil na 6200 ha, ki so bili zajeti v organizirano 
proizvodnjo, dosežen pridelek 270 kvintalov na ha, izven pa 170 na ha. Od 
2700 ha, posejanih s koruzo v letu 1972, se je površina povečala na 6980 ha 
v letu 1974. V dveh letih so kmetje zgradili silosnega prostora za 22 000 glav 
goveje živine. 

Uspehi so tudi pri travnatem svetu, kar se tiče gnojenja, pravočasnega 
spravila in kakovostnega shranjevanja krme. Organiziranih je že prek 600 
strojnih in 180 proizvodnih skupnosti. Pripravlja se ustanovitev še 400 skupno- 
sti. Veliko delo je bilo opravljeno tudi pri strokovnem osveščanju kmetov, saj 
je bilo lani 938 predavanj s prek 2700 udeleženci. Organiziranih je bilo 24 raz- 
stav in 230 strokovnih ekskurzij. Organiziranih je prek 70 aktivov mladih za- 
družnikov, ki vključujejo 5000 članov, ki pod vodstvom mentorjev uvajajo ino- 
vacije v kmetijstvo. Vedno večja je aktivnost pospeševalne službe pri strokov- 
nem in družbenem osveščanju kmečkih žena. Pomembno vlogo pa ima pospeše- 
valna služba tudi pri prepričevanju kmečkih fantov in deklet za vpis v kmetijske 
šole. 

Zakaj navajamo vse te podatke? Z njimi bi radi prikazali prizadevanja 
pospeševalne službe pri družbenem in strokovnem osveščanju kmetov. Čeprav 
je pospeševalec v bistvu tehnolog, opravlja poleg tega še druge funkcije. Kme- 
tijski pospeševalec je družbeni delavec, ki se ne more in ne sme vprašati, ali 
bo njegovo delo takoj dalo dinar ali ne. Pospeševalec je vedno in povsod pred- 
hodnik sodobne pridelave. Ni dovolj, da pride samo enkrat na kmetijo, šele 
po večkratnih obiskih lahko računa na uspeh. Včasih je potrebno trdo delo 
nekaj let, da nastane preusmerjena kmetija. Ali se to delo lahko računa kmetu? 
Gotovo ne. To gre iz dohodka že dovolj slabo donosnih kmetijskih organizacij. 

Zaradi širše družbene funkcije pospeševalne službe ne moremo v celoti 
prevaliti na ramena kmetijskih organizacij. Za splošno družbeno delo mora pri- 
spevati za pospeševalno službo tudi širša družbena skupnost. V letu 1973 so 
kmetijske organizacije prispevale za financiranje pospeševalne službe 82 %,- 
druge organizacije 0,5 %*, občine in republika 11,5 %. Približno tako razmerje 
naj bi ostalo tudi vnaprej. 

V razpravi bi želel opozoriti še na žgoče vprašanje, kako prilagoditi ustavi 
občinske pospeševalne sklade za kmetijstvo. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, 
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da so občine v zadnjih letih pokazale veliko zanimanje za razvoj kmetijstva. 
Prek pospeševalnih skladov so vzbujale pri kmetih zanimanje za nadaljnji 
razvoj. Iz teh sredstev sofinancirajo pospeševalno službo v kmetijskih organi- 
zacijah in druge akcije. 

V letu 1972 je bilo v skladih 22 282 000 dinarjev, v letu 1973 pa že 
28 328 000 dinarjev. Vsi dejavniki bi se morali zavzeti, da bi se v občinah še 
nadalje pri skupnostih zbirala sredstva za pospeševanje kmetijstva. Te skup- 
nosti bi z družbenim dogovorom morale ustanoviti občine, kmetijske in druge 
organizacije, ki so zainteresirane za razvoj kmetijstva. 

Nikjer ne bi smeli dopustiti, da bi izpadla sredstva iz prejšnjih skladov. 
To bi bila velika škoda za nadaljnji razvoj kmetijstva. Se več. Zavzeti bi se 
morali za to', da bi občine v te sklade dale še več sredstev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vaša današnja odločitev o podpisu družbe- 
nega dogovora o pospeševalni službi je izredno daljnosežna in bo veljala za 
obdobje naslednjega srednjeročnega načrta vse do leta 1980. Prepričan sem, 
da bo Zadružna zveza skupaj z vsemi svojimi članicami, zadrugami in obrati 
za kooperacijo, še prav posebej pa pospeševalna služba, opravičila vaše zaupanje 
in tudi sredstva, ki bodo vložena v to delo. Bitka za hrano ni parola, temveč 
kruta realnost današnjega časa. Naše naloge niso majhne, ker moramo v raz- 
meroma slabem gospodarskem položaju obdržati in še povečati kmetijsko pro- 
izvodnjo, ki nam je iz leta v leto bolj potrebna. Ne gre za to, da ne bi znali 
delati, ampak je vprašanje, kdo bo sploh lahko prideloval, ker mladi odhajajo 
iz vasi in je vedno več ostarelih kmetov. Zato se bo vsak dinar, vložen za 
pospeševalno službo v kmetijstvu, bogato obrestoval ter prispeval k ohranitvi 
kulture, krajine in k večji proizvodnji. Zato vas v imenu Zadružne zveze 
prosim, da odlok v predloženem besedilu sprejmete! Hvala lepa! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Janko! Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Martin Jelčič, delegat občine Brežice! 

Martin Jelčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pridružujem se razpravi tovariša Uroša Janka, razen tega pa bi dal še 

mnenje naše delegacije glede pospeševalne službe na terenu. Menimo, da bi 
moral takšen družbeni dogovor, kot je predložen danes, veljati tudi za celotno 
pospeševalno službo in ne le za njeno nadgradnjo«. Tako se dogaja, da zaradi 
vse težjih razmer v kmetijskih organizacijah, kot poudarja tudi tovariš Janko 
in je poudarjeno v obrazložitvi tega dokumenta, delovne organizacije odtegu- 
jejo pospeševalce od pospeševanja. Niso redki primeri, da ti ljudje oprav- 
ljajo pospeševalno delo le še v svojem prostem času, kot nekakšen hobi. Menimo, 
da bi morala biti pospeševalna služba enotna, od Republiškega centra za pospe- 
ševanje pa do zadnjega pospeševalca, ki naj bi bil odgovoren svojemu regij- 
skemu centru in ne toliko kmetijski organizaciji. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jelčič. Zeli še kdo be- 
sedo? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o organizaciji kmetijske pospe- 
ševalne službe (posvetovalne in razvojne službe) in o zagotovitvi sredstev za 
delovanje republiškega in sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednja predloga odlokov: 
predlog odloka o imenovanju člana Odbora za inovacije SR Slovenije in pred- 
log odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju, Okrožnega sodišča 
v Kranju, Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Novem me- 
stu. Kot predstavnika te komisije je za našo sejo določena tovarišica Mihaela 
Ver bič. 

Prehajamo na prvi odlok, in sicer na predlog odloka o imenovanju člana 
Odbora za inovacije SR Slovenije. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, 
prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se za člana Odbora za inovacije SR 
Slovenije imenuje tovariš Štefan Nemec, naj prosim glasuje! (59 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 

Celju, Okrožnega sodišča v Kranju, Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrož- 
nega sodišča v Novem mestu. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, 
prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se za sodnika Okrožnega sodišča v 
Celju izvoli Ludvik Gorenjak, za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Alojz 
Marolt, za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Mirko Gosnik in za sod- 
nika Okrožnega sodišča v Novem mestu Anton Trunkelj, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Po drugem odstavku 166. člena ustave SR Slovenije ima delegat v zboru 
pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike republiških upravnih 
organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz njihove pristoj- 
nosti. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatska vprašanja nasled- 
njih delegatov: Vinka Mateta, delegata iz občine Ribnica, Janeza Bohinca, 
delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad in Slavka Jančiča, delegata iz občine 
Lenart. 

Na vprašanje delegata Vinka Mateta iz občine Ribnica bo odgovorila tova- 
rišica Marija Cigale, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Marija Cigale: Tovariš Vinko Mate je na 11. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije postavil delegatsko vprašanje: »Zakaj se zavlačuje gradnja 
tretjega, nujno potrebnega republiškega zavoda za srednje in težje duševno 
prizadete otroke in kako je s sanacijo zavodov v Dornavi in Crni?« 

Na delegatovo vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Vprašanje tovariša Mateta zadeva eno od najbolj resnih in akutnih zagat 

na področju varstva in usposabljanja duševno prizadetih otrok. Gre za to, 
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da postajajo vedno manj dostopne ugodnosti, ki jih je družba zagotovila z za- 
koni in institucijami, in sicer zaradi zastoja pri gradnji omrežja zavodov in 
zaradi naraščanja števila otrok, ki so potrebni takega varstva in usposabljanja. 
Posebno neugoden je položaj tistih skupin huje in težko duševno prizadetih 
otrok, ki iz socialnih in psiho-pedagoških razlogov potrebujejo obravnavo v 
zavodu z internatom. Oba zavoda, ki nudita internatsko oskrbo, to sta Zavod 
za delovno usposabljanje v Crni na Koroškem in Zavod za varstvo in delovno 
usposabljanje dr. Marjana Boršnarja v Dornavi, sta daleč premajhna, da bi 
lahko zadostila naraščajočim potrebam. 

Zavod v Dornavi je tudi edini v Sloveniji, namenjen varstvu težko duševno 
prizadetih otrok, ki jih spričo njihove prizadetosti v domačem okolju ni več 
mogoče oskrbovati. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je v okviru pri- 
stojnosti vedno iskal rešitve, ki bi izboljšale položaj družin s težko duševno 
prizadetim otrokom. Ta prizadevanja so se okrepila zlasti po letu 1960, ko se je 
pokazalo, da zmogljivosti Zavoda za varstvo duševno prizadetih otrok v Dor- 
navi ne zadoščajo potrebam. V letu 1965 so bili celo že pripravljeni načrti za 
gradnjo novega zavoda za duševno prizadete otroke, ki naj bi bil na Igu pri 
Ljubljani, vendar ta gradnja ni bila uresničena, ker v republiškem proračunu 
ni bilo denarja v postavki za negospodarske investicije. V letu 1967 je bil 
ustanovljen zavod v Črni, ki pa ni omilil razmer glede varstva težko duševno 
prizadetih otrok, saj je ta zavod sprejel le otroke, ki se jih da usposobiti za 
delo. 

S sprejetjem zakona o usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju leta 1968 so zavodi za delovno usposabljanje duševno priza- 
detih otrok dokončno dobili status izobraževalnih zavodov. Tedaj se je pri- 
čel tudi intenzivnejši razvoj oddelkov za delovno usposabljanje pri posebnih 
osnovnih šolah za lažje duševno prizadete otroke, vendar so ti oddelki brez 
internatov. Razvoj teh oddelkov je bil mogoč tudi zaradi obstoja Interesne 
skupnosti za izobraževanje, ki je te oddelke finančno podprla. Medtem pa na 
področju socialnega varstva zamisli za zgraditev oziroma za ustanovitev zavoda 
za varstvo ni bilo mogoče izpeljati, zaradi tega ne, ker se je republiški proračun 
za negospodarske investicije nenehno manjšal, interesne skupnosti za to pod- 
ročje pa ni bilo. 

Zaradi tega so se možnosti za učinkovito ukrepanje čedalje bolj manjšale. 
Konec leta 1972 je Republiški sekretariat za prosveto in kulturo s posebno 
anketo ugotovil, da imajo občine v evidenci 550 hudo duševno prizadetih otrok, 
ki bi morali biti sprejeti v zavod za delovno usposabljanje z domsko oskrbo. 
Oba obstoječa zavoda sta imela tedaj že nad 150 nerešenih prošenj za sprejem. 
O dramatičnem položaju glede možnosti za varstvo in delovno usposabljanje 
v zavodu z domsko oskrbo je pričala tudi vrsta apelov, ki so jih starši teh otrok 
naslavljali na pristojne službe in ki so bili objavljeni tudi v časopisih. 

Kljub tako perečim razmeram pa je tedanji Republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo moral ugotoviti, da nobena izmed institucij, ki so dolžne 
skrbeti za razvoj, usposabljanje in varstvo prizadetih otrok, ni imela v svo- 
jem programu načrtov, kako naj se zboljša takšno stanje. Tako na primer 
program razvoja zavoda za usposabljanje, ki ga je pripravil Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo, ni predvideval novih zmogljivosti za delovno 
usposabljanje v zavodih z internatom. Tudi načrt vzgoje in izobraževanja, ki 
ga je izdelala Republiška izobraževalna skupnost, se je ognil vprašanju uspo- 
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sabljanja huje duševno prizadetih otrok. Program Republiške skupnosti otro- 
škega varstva pa prav tako ni predvidel načina, kako zagotoviti varstvo težko 
duševno prizadetim otrokom, ki ne morejo prebivati doma. 

Zaradi tega je Sekretariat sklenil, da je nujno potrebno pričeti zavzeto 
delati. V februarju leta 1973 je pripravil predlog za ustanovitev zavoda za 
varstvo in delovno usposabljanje, ki naj bi se gradil v Ljubljani. To je ta, tretji 
zavod, na katerega se nanaša delegatsko vprašanje. 

Predlog, ki je bil takrat izdelan, je vseboval poleg utemeljitve potrebe za 
nov zavod tudi opis kriterijev za sprejem v zavod, zahteve po strokovnih ka- 
drih, predlog lokacije, predlog načina financiranja investicijske gradnje in delo- 
vanja ter celo predlog postopkov za uresničitev tega načrta. Ta predlog je 
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo poslal Koordinacijski 
komisiji za družbene dejavnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Repu- 
bliški izobraževalni skupnosti in Republiški skupnosti otroškega varstva. Tema 
dvema skupnostima je tudi predlagal, naj gradnjo takega zavoda vključita v 
svoje programe, v skladu s svojimi pristojnostmi glede skrbi za te otroke. Vsi 
trije naslovniki pa tega predloga sploh niso obravnavali niti ni ta predlog 
vključen v programe samoupravnih interesnih skupnosti, niti v letu 1974 nift 
za leto 1975. 

Odgovor na delegatovo vprašanje, zakaj se zavlačuje gradnja tretjega za- 
voda, je, kot nam kažejo dosedanje izkušnje, treba iskati predvsem v pomanj- 
kljivostih v procesu planiranja uravnoteženega in k perečim problemom usmer- 
jenega razvoja družbenih dejavnosti, v nedograjenem sistemu pristojnosti in 
odgovornosti med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, v slabi povezanosti 
med temi skupnostmi in upravnimi organi pri sprejemanju skupnih načrtov 
in odločitev in v slabem usklajevalnem delu na ravni republiških izvršilnih 
organov. 

Na vprašanje, kdaj bo mogoče pričeti gradnjo tretjega zavoda, ni možen 
konkreten odgovor. Lahko le priporočimo samostojnim samoupravnim interes- 
nim skupnostim, da gradnjo takega zavoda vključijo v svoje programe v letu 
1976. 

Pojavljajo se sicer predlogi, da bi vprašanje tega zavoda rešili z nekaterimi 
obstoječimi objekti, ki bi jih priredili v ta namen, vendar trenutno še ni kon- 
kretnih dogovorov niti konkretnih rešitev. 

Kar zadeva sanacijo zavodov za delovno usposabljanje v Črni in Dornavi, 
lahko delegata obvestimo, da ta sanacija poteka zadovoljivo. Oba zavoda sta 
že končala II. fazo sanacije in se pripravljata na zaključno fazo. V letošnjem 
letu bo s pomočjo, predvsem s finančno pomočjo Republiške skupnosti otro- 
škega varstva, Zavod za varstvo in delovno usposabljanje dr. Marjana Borš- 
narja.v Dornavi zgradil delavnice za delo pod posebnimi pogoji in s tem ustvaril 
pogoje za celovito habilitacijsko obravnavo. Zavod v Črni pa bo nadaljeval 
prilagajanje prostorov zahtevam svojega dela. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovarišica Cigaletova! Vpra- 
šujem delegata iz občine Ribnica, če je z odgovorom zadovoljen! 

Nežka Henigman (iz klopi): Z odgovorom nisem zadovoljna, moram 
pa pripomniti, da je to bilo osebno vprašanje delegata. Vodja naše delegacije 
pa je član Izobraževalne skupnosti SR Slovenije in nam je to vprašanje že 
pojasnil. 



224 Zbor občin 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala lepa. Na vprašanje delegata Ja- 
neza Bohinca iz občine Ljubljana-Bežigrad bo odgovoril tovariš Livio Jakomin, 
predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Livio Jakomin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na pismeno vprašanje, ki ga je dne 29. 1. 1975 postavil delegat iz občine 
Ljubljana-Bežigrad tovariš Janez Bohinc — vprašanje se glasi: »K zakonu o 
spremembi namenov za uporabo sredstev, odstopljenih oziroma obvezno zdru- 
ženih za potrebe železnic v Sloveniji, postavljamo vprašanje, kdo je odgovoren 
za prevozno in prenizko odobrene tarife prevozov železnic v SR Sloveniji«, da- 
jemo naslednji odgovor: 

Po drugem odstavku 2. člena zakona o obveznem združevanju železniških 
transportnih podjetij v skupnost jugoslovanskih železnic (U. 1. SFRJ, št. 25/72) 
je določeno, da železniška transportna podjetja določajo s samoupravnim spo- 
razumom, skladno s sistemom cen, osnove za tarife in merila za določanje cen 
za prevoz v mednarodnem in skupnem notranjem prometu. 

Nadalje navedeni zakon določa v drugem odstavku 8. člena, da zvezni 
izvršni svet odredi na podlagi s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi 
usklađenih stališč, če je to treba, začasne ukrepe, da prepreči krnjenje enotnosti 
trga. 

Po zakonu o družbeni kontroli cen (Ur. 1. SFRJ, št. 25/32, člen 27) organi 
federacije ukrepajo na področju cen in zagotavljajo neposredno družbeno kon- 
trolo cen za proizvode in storitve, ki so pomembne za celotno državo. 

V smislu omenjenega člena se za proizvode in storitve, pomembne za ce- 
lotno državo, štejejo tudi storitve v železniškem blagovnem prometu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jakomin! Vprašujem de- 
legata iz občine Ljubljana-Bežigrad, če je zadovoljen z odgovorom! (Je.) Pismeni 
odgovor dobijo vse skupine delegatov. 

Na vprašanje delegata Slavka Jančiča iz občine Lenart bo odgovorila tova- 
rišica Milena Rakčevič, samostojna svetovalka v Uradu Izvršnega sveta za 
mednarodno sodelovanje. 

Milena Rakčevič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegat tovariš Slavko Jančič je postavil naslednje vprašanje: 

»V stališčih in sklepih o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slove- 
nije s sosednjimi državami se obravnava ureditev določenih zadeve v zvezi 
s sodelovanjem naše republike z republiko Avstrijo. Navedene so rešitve za 
ureditev mejnih prehodov za mednarodni promet Radlje ob Dravi in Kuzma. 
Skupini delegatov iz občine Lenart je znano, da sta občini Maribor in Lenart 
že v preteklem letu prek Komisije za obmejna vprašanja in v jugoslovansko- 
avstrijski mešani komisiji predlagali, naj se obmejni prehod Trate prekategori- 
zira v mednarodni mejni prehod. 

Z ureditvijo omenjenega prehoda za mednarodni promet bi se lahko močno 
razbremenila mejna prehoda Šentilj in Radgona. Urejuje in modernizira se 
tudi cesta Trate—Lenart—Ptuj. S to cestno povezavo in prekategorizacijo mej- 
nega prehoda Trate v mednarodni prehod bi se tudi na tem mejnem območju 
lahko hitreje razvijalo gospodarstvo, dani pa bi bili tudi boljši pogoji za 
razvoj turizma. 
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Prosim Izvršni svet, da odgovori na vprašanje, »kaj je bilo storjeno s pred- 
logom občine Maribor in Lenart, da se mejni prehod Trate prekategorizira 
v mednarodni mejni prehod«. 

Odgovor: Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je znano, da se je o pre- 
kvalifikaciji mejnega cestnega prehoda Trate—Mureck za mednarodni promet 
razpravljalo na sestanku obmejne komisije občine Maribor dne 25. marca 1970 
in na sestanku jugoslovanskih in avstrijskih organov za obmejni promet dne 
15. junija 1973, vendar o tem ni bil sprejet nikakršen uradni sklep. Ker no- 
bena od prizadetih občin ni Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije poslala 
nikakršnega uradnega predloga oziroma sklepa za uvedbo postopka o pre- 
kategorizaciji omenjenega mejnega prehoda, menimo, da sta predloga za pre- 
kvalifikacijo ostala na ravni obmejne komisije oziroma sestanka lokalnih 
organov. 

Pri tem bi želeli pojasniti, da v primerih, ko je dan uradni predlog za pre- 
kategorizacijo določenega mejnega prehoda, Izvršni svet ta predlog prouči s 
političnega, gospodarskega, prometnega in drugih stališč ter zagotovi, da pred- 
lagatelj prekategorizacije izpolni vrsto pogojev, katerih izpolnitev je temelj za 
izdajo odločbe o prekategorizaciji. Med te pogoje sodijo ustrezne prometne 
poti, potrebne upravne zgradbe, to je carinske zgradbe in zgradbe za službe 
organov notranjih zadev, zagotovitev ustreznih strokovnih kadrov, zagotovitev 
stanovanj za te kadre in zagotovitev sredstev za njihove osebne dohodke, po- 
trebni objekti za potnike in drugo. Ko je ta stopnja postopka zaključena, Izvršni 
svet SR Slovenije posreduje uradni predlog za prekategorizacijo mejnega pre- 
hoda zveznemu izvršnemu svetu, ki je edini pristojen, da o teh vprašanjih odloči. 
Sele na podlagi takšne odločbe se lahko sosedni državi predlaga sklenitev med- 
državnega sporazuma o prekategorizaciji mejnega prehoda. 

Ne bi se želeli podrobneje spuščati v vprašanje cestne povezanosti naselja 
Trate in rekonstrukcijskih del, vendar si dovoljujemo opozoriti, da je sedanji 
cestni most čez Muro zelo ozek in da je tudi njegova lega v prometnem oziru 
precej neugodna. 

Ne glede na zgoraj navedeno opozarjamo, da se mejni cestni prehod Trate— 
Mureck v sporazumu z avstrijskimi organi že od leta 1969 v sezonskih konicah, 
ki jih povzročajo turizem in zdomci ob novoletnih in drugih praznikih, uporab- 
lja kot tako imenovani meddržavni prehod, kar pomeni, da se takrat odvija pro- 
met prek tega prehoda za jugoslovanske in avstrijske državljane tudi s potnimi 
listi. 

Izvršni svet po posvetovanjih z gospodarskimi in prometnimi organi meni, 
da v sedanjih razmerah opisano stanje zadovoljuje, kar pa seveda ne izključuje 
možnosti za morebitne spremembe v prihodnosti. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa. Vprašujem delegata iz Le- 
narta, če je zadovoljen z odgovorom! (Da.) S tem smo izčrpali prvi del te 
točke dnevnega reda. 

Prehajamo na drugi del te točke. Kdo med delegati želi postaviti novo de- 
legatsko vprašanje? Delegatsko vprašanje bo postavil tovariš Stanko Juršič, 
predsednik Odbora za finance našega zbora! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Na podlagi pooblastila delegatov članov Odbora za finance Zbora občin 

postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, v svojem in njihovem 
imenu, naslednje delegatsko vprašanje: 

15 
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»Kakšno stališče ima Izvršni svet glede zakonske ureditve vprašanja finan- 
ciranja krajevnih skupnosti? Ali bo v letošnji program dela Izvršnega sveta 
vključeno tudi to vprašanje? Ali Izvršni svet meni, da to vprašanje ni v njegovi 
pristojnosti oziroma da je za ureditev tega vprašanja boljša rešitev sprejem 
ustreznega družbenega dogovora?« 

Obrazložitev: Člani Odbora za finance so v svojih skupinah delegatov in 
v delegacijah krajevnih skupnosti ugotovili, da se v krajevnih skupnostih po- 
stavljajo številna vprašanja, zakaj še ni ustrezno urejeno financiranje krajevnih 
skupnosti v skladu z določbami 74. člena ustave SR Slovenije. Zaradi tega je 
Odbor na svoji seji obravnaval to vprašanje in sklenil, da o tem obvesti Zbor 
občin. 

Pri obravnavi tega vprašanja na seji dne 19. 2. 1975 je Odbor ugotovil, 
da je: 

.— neurejeno vprašanje financiranja krajevnih skupnosti velik problem, 
zlasti v nerazvitih območjih, kjer v večini primerov ni na voljo niti minimalnih 
sredstev, da bi se lahko uveljavila vloga krajevnih skupnosti v skladu z ustav- 
nimi določbami, zlasti pa dosledna uresničitev delegatskega sistema; 

— Odbor je že pri obravnavi osnutka zakona o financiranju splošnih druž- 
benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, ki ga je Skupščina SR Slovenije 
sprejela 25. 12. 1974, predlagal, da naj se v ta zakon vključi tudi financiranje 
krajevnih skupnosti, glede na to, da je to vprašanje le delno rešeno z drugim 
odstavkom 18. člena omenjenega zakona in se nanaša le na sredstva občinskih 
proračunov, ki se tudi lahko uporabljajo za financiranje dejavnosti krajevnih 
skupnosti. Ob obravnavi tega zakona je predstavnik Izvršnega sveta izjavil, da 
»krajevne skupnosti po ustavi nimajo statusa družbenopolitičnih skupnosti, 
glede na to, da so posebne samoupravne asociacije zainteresiranih delovnih 
ljudi, občanov in organizacij z določenega področja ter predstavljajo poseben 
družbenoekonomski odnos v našem družbenopolitičnem sistemu. Zato ureditve 
financiranja krajevnih skupnosti ni mogoče vključiti v okvir določb 7. točke 
prvega odstavka 321. člena republiške ustave, ki govori le o financiranju 
družbenopolitičnih skupnosti. Kolikor bo za opredeljevanje skupnih potreb, in- 
teresov in nalog na posameznih področjih skupnega življenja in dela krajevnih 
skupnosti potreben zakon, bo tak zakon urejal le po ustavi predvidena osnovna 
načela za ureditev omenjenih vprašanj, zaradi tega, ker se medsebojni odnosi 
v krajevnih skupnostih opredeljujejo predvsem s statutom same krajevne skup- 
nosti.« 

Zaradi takega stališča Izvršnega sveta pri obravnavi tega zakona je ostalo 
vprašanje zakonske ureditve financiranja krajevnih skupnosti še nadalje odprto; 

— še posebej je kritično vprašanje financiranja investicijske dejavnosti 
v okviru krajevne skupnosti, ki je v mnogih primerih osnovni pogoj za ures- 
ničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov in za solidarnostno 
zadovoljevanje skupnih potreb na vseh področjih delovanja krajevne skupnosti; 

— nerešeno je tudi vprašanje, da bi krajevne skupnosti na podlagi pro- 
grama gradnje določenih investicijskih del in uvedenega samoprispevka dobile 
ustrezne kredite od poslovnih bank. 

Odbor je bil obveščen, da so za rešitev vprašanja financiranja krajevnih 
skupnosti sprožene akcije na raznih ravneh oziroma družbenopolitičnih orga- 
nizacijah: 

— Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi je sprejela na 
svoji seji 31. 1. 1975 sklep o ustavnem preoblikovanju krajevnih skupnosti, s 
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katerim so dane naloge organizacijam SZDL tudi glede ureditve vprašanja 
financiranja krajevnih skupnosti; 

— v okviru Republiške konference SZDL deluje posebna skupina, ki je 
že pripravila prve teze, ki se nanašajo na možne načine in vire financiranja 
krajevnih skupnosti; 

—- v okviru Skupnosti slovenskih občin deluje posebna sekcija, ki bo v 
kratkem organizirala posebno posvetovanje, ki se bo nanašalo tudi na vpra- 
šanje ureditve financiranja krajevnih skupnosti; 

— v nekatereih občinah se v dogovoru s temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela in samoupravnimi interesnimi skupnostmi uporabljajo že tudi drugi 
viri financiranja krajevnih skupnosti, razen proračunskih, ali pa so v pripravi 
oziroma v javni razpravi ustrezni občinski družbeni dogovori glede financi- 
ranja krajevnih skupnosti; 

— v okviru delovnega programa zborov Skupščine SR Slovenije do julija 
1975 je predvadena tudi obravnava analiz razvoja samouprave v krajevnih skup- 
nostih, v okviru katere je predvidena tudi obravnava vprašanja financiranja 
krajevnih skupnosti. 

V zvezi s pripravo omenjene analize v Skupščini Socialistične republike 
Slovenije je Odbor izrazil pripravljenost svojih članov, da se vključijo v delo pri 
tej analizi in da tako pomagajo Odboru za družbenopolitični in komunalni 
sistem Zbora občin, ki je po programu nosilec te naloge. Odbor je razen tega 
sklenil, da bo na eni svojih prihodnjih sej obravnaval financiranje krajevnih 
skupnosti in svoje predloge za rešitev tega vprašanja kot svoj prispevek po- 
sredoval Odboru za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin. 

Odbor je tudi ugotovil pripravljenost občanov v krajevnih skupnostih, da 
prispevajo del svojega dohodka za financiranje svojih potreb v krajevni skup- 
nosti. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Juršič! Delegatsko vpra- 
šanje bo postavil tovariš Simon Pire, delegat iz mestne skupščine Ljubljana! 

Simon Pire: To delegatsko vprašanje se nanaša na predlog zakona o 
rudarstvu, ki je bil poslan delegatom dne 6. 2. 1975, in hkrati na informacijo 
v Poročevalcu Skupščine SRS o tem zakonu. 

Ker je bila skupina delegatov seznanjena s pripombami Geološkega zavoda 
Ljubljana, kjer je konferenca delegacij temeljnih organizacij združenega dela 
te organizacije in Univerze v Ljubljani in ker te pripombe zadevajo v temeljna 
vprašanja, ki jih zakon rešuje, predlagamo Skupščini, da obravnavo tega za- 
kona preloži v drugo četrtletje tega leta. 

Skupščini SRS bomo v naslednjih dneh posredovali pripombe institucij 
s prošnjo-, da jih predlagatelj obravnava in če je potrebno vključi v predlog 
zakona. Tako bi se izognili praksi, da z amandmaji bistveno spreminjamo pred- 
loge zakonov. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Pire, soglašate s tem, da to ni 
delegatsko vprašanje, temveč da je to iniciativa, naslovljena na Predsedstvo 
Skupščine? (Da.) 

Besedo ima tovariš Martin Jelčič, delegat iz občine Brežice! 
15* 
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Martin Jelčič: Postavljam vprašanje glede zbiranja sredstev za od- 
pravo posledic potresa na Kozjanskem. Zanima nas, koliko sredstev se je zbralo 
in kako so se uporabila. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Pripomnila bi, da je v 
programu Izvršnega sveta to poročilo na dnevnem redu ene izmed prihodnjih 
sej. Besedo ima tovariš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Imam vprašanje s področja kmetijstva. Nanaša se na dobavljanje umet- 
nih gnojil, predvsem pa fosfornih in žlindrovih gnojil. Znano je namreč, da 
je Slovenija v glavnem lapornata, deloma pa tudi kisla. Za lapornato zemljišče 
uporabljamo predvsem fosfate, za kislo pa v glavnem Thomasovo žlindro. 

Znano je tudi, da so se v Sloveniji mnoge kmetije preusmerile v živinorejo 
in vzrejo perutnine, ki dajejo dovolj domačega gnojila, ki pa je dušično. Gno- 
jenje s tem gnojilom je enostransko, Če bi še nadalje uporabljali samo eno- 
stranska dušična gnojila, bi v nekaj letih popolnoma uničili travnike, saj bi 
sladko travo izgubili. Zaradi tega rabimo v Sloveniji velike količine fosfatnih 
gnojil, katerih pa v letošnjem letu ni. Slišim, da v naši državi ne proizvajamo 
dovolj fosfatnih gnojil, tako da smo navezani tudi na njihov uvoz. 

Glede na povedano postavljam Izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 
Zakaj v zadnjem času pri nas primanjkuje fosfatnih gnojil, predvsem pa 

Thomasove žlindre, ali moramo ta gnojila uvažati, ah jih naši proizvajalci iz- 
važajo oziroma zakaj jih ne proizvajamo dovolj za domači trg? 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Delegatsko vprašanje bo 
postavil tovariš Janez Mencinger, delegat iz Radovljice! 

Janez Mencinger: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Postavil 
bom delegatsko vprašanje v zvezi s financiranjem Ekonomske srednje šole v 
Radovljici. 

Z odločbo Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo št. 22-17/73 
z dne 14. 9. 1973 je bil v Radovljici ustanovljen dislocirani oddelek Ekonomske 
srednje šole Jesenice. Ker Izobraževalna skupnost SR Slovenije na našo zahtevo 
po financiranju dislociranega oddelka sploh ni odgovorila, je občinska skupščina 
Radovljica dne 26. 9. 1973 na seji sprejela sklep, da se dislocirani oddelek 
začasno financira iz proračuna občine Radovljica, in sicer dokler ne prevzame 
celotnega financiranja Izobraževalna skupnost SR Slovenije. Pripominjamo, 
da smo bili takrat v izredno težki situaciji, saj so zaradi premajhnih prostorskih 
zmogljivosti v Kranju in na Jesenicah odklonili precejšnje število naših otrok, 
ki so izdelali osmi razred osnovne šole z dobrim, prav dobrim in odličnim uspe- 
hom. To je izzvalo odkrito' nezadovoljstvo pri starših. Na naš informativni vpis 
se je prijavilo 35 otrok. Ko smo dne 22. 11. 1973 prejeli od Izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije negativen odgovor, je oddelek že normalno deloval. 

V šolskem letu 1974—1975 delujeta v Radovljici dva razreda. Prvi razred 
obiskuje 36 dijakov, drugi razred pa 30. Sedanji pogoji ustrezajo potrebam 
pouka na tej stopnji. 

Ker Izobraževalna skupnost Slovenije kljub ponovnemu zahtevku naše 
občinske skupščine odklanja financiranje Ekonomske srednje šole v Radov- 
ljici, so delegati pooblaščeni, da postavijo naslednje delegatsko vprašanje: 
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»Zakaj Izobraževalna skupnost SR Slovenije dosledno odklanja financiranje 
Ekonomske srednje šole v Radovljici?« 

V primeru, da bo financirala Ekonomsko srednjo šolo v Radovljici Skup- 
ščina občine Radovljica, so delegati Zbora občine in Izvršni svet Skupščine 
občine Radovljica mnenja, da naj se ne podpiše družbeni dogovor o skupni in 
splošni porabi za leto 1975. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mencinger! Delegatsko 
vprašanje bo postavil tovariš Zeljko Sogorič, delegat iz Litije! 

Zeljko Šogorič: Zastavil bom vprašanje v zvezi s predlogom zakona 
o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v izvoznih poslih. 

Podjetje Lesna industrija Litija je v letu 1973 meseca julija sklenilo posel 
za mizarska dela pri gradnji hotela v Zakopanih na Poljskem in izdelalo po- 
nudbo v dolarjih po takratnem uradnem tečaju 1 : 17. Začasne situacije je iz- 
stavljalo po tranšah v dolarjih. Denar je prispevalo prek združenja IMOS 
Ljubljana. Ob vsakokratnem vplačilu na dinarski račun se je izvršil izračun po 
dnevnem prodajnem tečaju, ki je bil v drugem polletju 1973 od 15,20 in 15,22 
do 15,57 din. Vprašanje se glasi: Ali smo v tem primeru upravičeni uveljaviti 
tečajno razliko za vsa plačila, prejeta po nižjem tečaju, kot je to v pogodbi? 
Ce to ne pride v poštev, prosimo za pojasnilo, zakaj ne? 

Predsednica Mara Zlebnik: Vprašanje bo postavil tovariš Miloš 
Bučar, delegat iz občine Ljubljana-Center! 

Miloš Bučar: V imenu skupine delegatov za Zbor občin Skupščine 
občine Ljubljana-Center postavljam naslednje delegatsko vprašanje: 

Kakšne konkretne ukrepe in predloge sprememb predpisov in republiških 
zakonov bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal v zvezi z obvestilom 
SDK o nekaterih ovirah pri uresničevanju ustavnih funkcij SDK, ki ga je le-ta 
poslala republiškemu izvršnemu svetu 18. 12. 1974? 

Obrazložitev: V zvezi z analiziranjem in prikazovanjem gospodarskih tokov 
je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana-Center že v juniju 1974 ugotovil 
nekatere pomanjkljivosti analiz SDK in imenoval posebno delovno skupino, 
da bi proučila uporabnost različnih metodologij spremljanja gospodarskih gibanj. 
Ta delovna skupina je že takrat ugotovila nekatere pomanjkljivosti v zvezi z 
analizami, ki jih pošilja SDK v obravnavo Izvršnemu svetu in Skupščini. Te 
pomanjkljivosti so bile sporočene pristojni podružnici SDK. Od centrale v 
Ljubljani smo 18. 12. 1974 prejeli v vednost pismo Izvršnemu svetu Skupščine 
SRS pod naslovom »Nekatere ovire pri uresničevanju ustavnih funkcij SDK«. 

V pismu so navedene prepreke, ki ovirajo SDK pri prizadevanjih za učin- 
kovitejše uresničevanje svojih družbenih funkcij. Med temi ovirami navajajo 
tudi zakone in druge predpise. Zaradi tega je Izvršni svet občine Ljubljana- 
Center pri obravnavanju omenjenega pisma sprejel sklep, da da iniciativo 
skupini delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije, da postavi to dele- 
gatsko vprašanje. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prosim! Tovariš Roman Mlakar, delegat 
iz občine Ljubljana-Bežigrad. 
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Roman Mlakar: Naša delegacija je na skupnem sestanku z delegacijo 
Zbora združenega dela občine Ljubljana-Bežigrad ob razpravi osnutka zakona 
o zdravstvenem nadzorstvu nad živili prišla do zaključka, da pravzaprav ta 
predlog ureja zdravstveni nadzor nad živili samo na področju republike Slo- 
venije. Zaradi tega smo se odločili, da postavimo naslednje delegatsko vprašanje1 

Ali imajo ostale republike in pokrajini zakonsko urejen zdravstveni nadzor 
nad živili? Ce imajo, kako se to odraža na prometu blaga in s tem na zdrav- 
stvenem nadzoru nad živili v SR Sloveniji? Gre za isto raven dela oziroma 
povezavo med inšpekcijskimi službami. Če tega nimajo, zakaj ga nimajo? 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Mlakar! Zeli- še kdo 
postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Prejeli smo tudi pismeno delegatsko vpra- 
šanje skupine delegatov za Zbor občin iz občine Kamnik. Prosim delegata iz 
občine Kamnik, da seznani zbor s tem vprašanjem! 

Gvido Pompe: Delegatsko vprašanje se glasi: »V zvezi s financiranjem 
splošne in skupne porabe oziroma solidarnostjo na področju kulture vpra- 
šujemo, kdo, kaj in po čigavem pooblastilu je verificiral kulturne institucije, 
ki naj bi imele nacionalni pomen in ki naj bi jih solidarno sofinancirala celotna 
republika.« 

Vprašanje postavljam zato, ker podobnega predloga ni sprejela skup- 
ščina Kulturne skupnosti Slovenije niti ga niso sprejele skupnosti v Sloveniji. 
Pri Kulturni skupnosti Slovenije je bila imenovana komisija — na seji Kulturne 
skupnosti v Semiču, ki šele pripravlja merila in kriterije o tako imenovanih 
republiških institucijah, ki jih bo Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije veri- 
ficirala po obravnavi v skupščinah kulturnih skupnosti v občinah. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pompe! S tem smo dnevni 
red današnje seje izčrpali. Naslednja seja zbora bo najbrž 26. marca tega leta. 
Na njej bomo med drugim predvidoma obravnavali predlog resolucije o eko- 
nomskih stikih SR Slovenije z deželami v razvoju, predlog zakona o samo- 
upravljanju in medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu v upravnih 
organih v SR Sloveniji, problematiko na področju zaposlovanja in ukrepe za 
izvajanje politike zaposlovanja, predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad 
živili, ki smo ga danes odložili, predlog zakona o varstvu zraka, predlog zakona 
o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam v letu 1975, obvezno razlago 3. od- 
stavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, ki je danes nisem dala 
na dnevni red, energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1975. Predvideli smo 
tudi obravnavo predloga zakona o rudarstvu — proučiti pa moramo današnjo 
iniciativo tovariša Pirca, da se to preloži na naslednje obdobje, predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o graditvi objektov, predlog odloka o razdelitvi deviz 
za potrebe republiških upravnih organov, zavodov, organov družbenih organi- 
zacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Slove- 
niji za leto 1975, predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za dolo- 
čanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim 
ali imenovanim funkcionarjem, potrditev samoupravnega sporazuma o ustano- 
vitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije in samoupravnih spora- 
zumov o ustanovitvi in delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti, potr- 
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ditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Izobraževalne skup- 
nosti za gozdarstvo, potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delo- 
vanju Izobraževalne skupnosti SR Slovenije, volitve podpredsednika Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, volitve članov Sveta republike, druge volitve in 
imenovanja in vprašanja delegatov. Seveda le, če bomo gradivo za te točke 
dnevnega reda pravočasno prejeli. 

S tem zaključujem današnjo sejo zbora in se vsem delegatom zahvaljujem 
za udeležbo in sodelovanje. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 12. 20.) 



13. seja 

(26. marca 1975) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovar išice in tovariši delegati! Pričenjam 
13. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo 
sklicala na podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije. 

Z dopisom z dne 12. 3. 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje 
seje predvidoma razširila še s potrditvijo statutarnega sklepa o organizaciji in 
upravljanju Izobraževalne skupnosti Slovenije in z osnutkom zakona o spre- 
membi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini 
iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije. 

V sklicu današnje seje sem predvidela, da bomo pri 3. točki dnevnega reda 
izvolili tudi podpredsednika našega zbora, ker je bil tovariš Livio Jakomin 
razrešen te dolžnosti zaradi izvolitve za člana Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. Obvestiti pa vas moram, da predvidenih volitev 
podpredsednika zbora ne bomo mogli opraviti danes, ker še nismo dobili pred- 
loga Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Omenjena 
komisija je sicer izvedla postopek evidentiranja kandidata za navedeno funk- 
cijo in je kot kandidat evidentiran tovariš Stane Hrast, član skupine za po- 
šiljanje delegata v Zbor občin iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Ta predlog je bil poslan Republiški konferenci Socialistične zveze delovnih 
ljudi Slovenije, ki ga je poslala v verifikacijo vsem občinskim konferencam 
v naši republiki. Upam, da bo do prihodnje seje Zbora postopek verifikacije 
opravljen in da bomo podpredsednika izvolili na naslednji seji, ki bo v mesecu 
aprilu. 

Glede na opisane spremembe predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni 
red: 

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

2. odobritev zapisnika 12. seje zbora, 
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3. predlog resolucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije 
z državami v razvoju, 

4. osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 
zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji z informacijo o gibanjih in pro- 
blematiki na področju zaposlenosti v naši republiki, 

5. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije in samoupravnih sporazumov o ustanovitvi in 
delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti, 

6. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, 

7. potrditev statutarnega sklepa o organizaciji in upravljanju Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, 

8. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Izobra- 
ževalne skupnosti za gozdarstvo, 

9. predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem, 

10. predlog zakona o rudarstvu, 
11. predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, 
12. predlog zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi objektov, 
13. osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 

kmetijstvu, 
14. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških upravnih or- 

ganov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti. in civilnih pravnih oseb v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1975, 

15. predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih, 

16. predlog za obvezno razlago drugega odstavka 144. člena obrtnega za- 
kona, 

17. soglasje k statutu Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 
Socialistične republike Slovenije, 

18. osnutek zakona o premiji za sojo in o zagotavljanju sredstev za njeno 
izplačevanje, 

19. osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični 
republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije, 

20. predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Kraljevino Norveško o socialnem zavarovanju, 

21. volitve članov Sveta republike, 
22. volitve in imenovanja, 
23. vprašanja delegatov. 
Tako spremenjeni dnevni red smo vam predložili danes tudi na klop. Ali 

ima morda kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spremi- 
njevalni predlog? Prosim, tovariš Merhar! 

Dr. Viljem Merhar: Tovarišica predsednica, spoštovani tovariši de- 
legati! Za 19. točko današnjega dnevnega reda je predvidena razprava o osnutku 
zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni 
in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije. V zvezi s tem 
zakonom obveščam delegate, da o predloženem osnutku še ni bila opravljena 
razprava v Odboru za finance Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, iz 
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katere bi lahko dobili še dodatne podatke, ki so potrebni za odločitev o spre- 
jemanju osnutka zakona v tem zboru. 

Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščin SR 
Slovenije sta razpravljala o osnutku tega zakona. Delegacija v Zboru republik 
in pokrajin bo sprejeta stališča posredovala na seji Odbora za finance Zbora 
republik in pokrajin, ki bo v naslednjih dneh. 

Iz navedenih razlogov predlagam v imenu delegacije Zbora republik in 
pokrajin Socialistične republike Slovenije, da se ta točka umakne z dnevnega 
reda današnje seje in da se razprava odloži na naslednjo sejo zbora. Prosim, da 
ta naš predlog sprejmete! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Merhar! Zeli o pred- 
logu delegata v Zboru republik in pokrajin kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlagano je, da se 19. točka dnevnega reda, to je razprava o osnutku za- 
kona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni 
in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije, odloži na 
naslednjo sejo zbora. 

Kdor je za ta predlog, naj glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog tovariša Merharja sprejet. O 19. točki dnevnega 
reda ne bomo razpravljali na današnji seji zbora. S tem se seveda ustrezno 
preštevilčijo naslednje točke dnevnega reda. 

Zeli o dnevnem redu še kdo razpravljati? Tovariš Juršič, delegat iz Lendave! 

Stanko Juršič: Tovarišice in tovariši delegati! V imenu skupine dele- 
gatov občine Lendava predlagam, da se zaradi preobilice amandmajev k pred- 
logu zakona o rudarstvu in k predlogu zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad 
živili obravnavata ta dva zakona kot osnutka in ne kot predloga zakonov. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Juršič! Ker tovariš 
Juršič ne predlaga spremembe dnevnega reda v tem smislu, da se ti točki 
danes sploh ne bi obravnavali, prosim, da bi o njegovem predlogu o prekvali- 
fikaciji teh dveh aktov razpravljali in odločali, ko bomo prišli do teh točk. 

Tovariš Juršič, se strinjale s tem predlogom? (Da.) Ima kdo k predlaganemu 
dnevnemu redu še kakšno vprašanje ali predlog? (Nihče.) 

Ker vidim, da drugih predlogov ni, vprašujem, ali se s tako spremenjenim 
dnevnim redom strinjate! 

Kdor je za, naj glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo 
zbora soglasno sprejet. 

Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komu- 
nistov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slo- 
venije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin ter delegati iz 
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje Socialistič- 
ne republike Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Izobraževalna skup- 
nost Slovenije, Izobraževalna skupnost za gozdarstvo ter Samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo Slovenije. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na poročilo te 
komisije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Ima morda kdo kak 
predlog? (Ne.) Če ne, dovolite, da kar sama predlagam, da v Komisijo za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu občin 
naslednje delegate: tovarišico Mileno Kralj za predsednico, Miroslava Kosija in 
Ivana Cekovnika pa za člana. 

Ali želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Tedaj lahko preidemo 
na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 13. sejo Zbora občin izvoljeni Milena Kralj 
za predsednico, Miroslav Kosi ter Ivan Cerkovnik za člana. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih 
mestih, ker bo Komisija takoj opravila delo. (Seja je bila prekinjena za 10 
minut.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednico 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo 
zboru! 

Milena Kralj : Poročilo o pregledu pooblastil za 13. sejo zbora občin, 
ki je bila sklicana za dne 26. marca 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije ima 62 delegatskih 
mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin 
je iz predloženih pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo 
današnjega zasedanja delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji, 
razen delegatov občin Idrija in Maribor. 

Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin. 
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 

ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 13. sejo. 

Komisija tudi ugotovalja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Kraljeva! Preha- 
jamo na razpravo o poročilu, ki ste ga slišali. Želi morda kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu 
bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje ! (60 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 13. sejo Zbora občin. 

Ker danes nimamo na dnevnem redu volitev podpredsednika zbora, mo- 
ramo, kot smo to že storili na prejšnji seji zbora, izmed delegatov izvoliti dele- 
gata, ki nam bo pomagal pri vodenju seje. Ima morda kdo konkreten predlog? 
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(Nihče.) Tudi tu mi dovolite, da sama predlagam delegata Vlada Goriška iz 
občine Žalec, ki naj bi mi pomagal pri vodenju seje. 

Želi o predlogu mogoče kdo razpravljati? (Nihče.) Se tedaj strinjate s 
predlogom? Prosim, da to potrdite z glasovanjem! Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se s predlogom strinjate. Prosim delegata Vlada Goriška, 
da zasede prostor v predsedstvu zbora! 

Prehajamo na 2. točko dnevnega, to je na odobritev zapisnika 
12. seje zbora. 

Osnutek zapisnika smo vam poslali dne 12. 3. 1975. Ima kdo morda k za- 
pisniku 12. seje kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Če ne, dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje. 

Kdor je za to, da se odobri zapisnik 12. seje Zbora občin, naj prosim 
glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 12. seje zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog reso- 
lucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z državami v 
razvoju. 

Predlog resolucije je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet na podlagi 
sklepa Družbenopolitičnega zbora, ki ga je sprejel na svoji 11. seji dne 29. 
januarja tega leta. Ta zbor je namreč zavrnil predlog Izvršnega sveta, da bi se 
obravnavala resolucija v fazi predloga. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Milana Šamca, ki 
bo predlog resolucije še ustno obrazložil. Tovariš Samec, prosim! 

Milan Samec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da širša obrazložitev ni potrebna, ker je podrobno obrazložitev dal 29. 
januarja na skupni seji zborov podpredsednik tovariš Rudi Čačinovič. Omenil 
bi samo, da je bil po razpravi v zborih predlog oziroma osnutek v širši raz- 
pravi med delegati na terenu in da so po tej razpravi skupščinska telesa, pred- 
vsem komisije in odbori, ponovno razpravljali o predlogu resolucije. K temu 
besedilu so predlagali določene pripombe, predloge in amandmaje. Vse te pred- 
loge in amandmaje je na včerajšnji seji Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel in so že vključeni v novo besedilo, ki je priloženo materialom za sejo. 
Posebej pa so priložene tudi pripombe in amandmaji, tako da je na dva načina 
razvidno, kaj so skupščinska telesa dodatno predlagala. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Samec! K tej točki 
dnevnega reda je bila povabljena tudi Gospodarska zbornica Slovenije. 

Predlog resolucije so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoeko- 
nomske odnose, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Komisija za med- 
narodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta prav tako predložili 
pismeni poročili. Omenjena poročila ste prejeli. Danes na klop pa smo vam 
predložili prečiščeno besedilo predloga resolucije, ki ga je predložil Izvršni svet. 

Želijo morda poročevalci Odbora in obeh komisij še kaj dodati k pismenim 
poročilom? (Ne želijo.) 
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Na podlagi predloga resolucije in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovarišica Zvonka Stajdohar, delegatka iz občine 
Ljubljana-Siška! 

Zvonka Stajdohar: AH je predlog resolucije usklađen s stališči 
v drugih republikah in pokrajinah, da ne bi prišlo pri sodelovanju z državami 
v razvoju do različnih nastopanj? 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Stajdoharjeva! 
Tovariš Samec, lahko odgovorite? 

Milan Samec (iz klopi): Je usklađen. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Iz predloga resolucije ste lahko ugotovili, da je predlagatelj upošteval vse 
predloge, ki so bili sprejeti na 11. seji našega zbora dne 29. januarja 1975. 
Zato moramo danes glasovati samo o amandmajih Komisije za mednarodne 
odnose, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 18. 3. 1975. Pri večini teh 
amandmajev gre za predloge, ki so redakcijskega značaja. 

Vprašujem predstavnico Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
ali se s predlaganimi amandmaji Komisije strinja! (Se strinja.) 

Ce ste pogledali gradivo, ki ga je danes predložil Izvršni svet. je Izvršni 
svet vse amandmaje Komisije za mednarodne odnose vključil v prečiščeno be- 
sedilo, kar pomeni, da se tudi predlagatelj z vsemi amandmaji strinja. 

Ker gre za številne amandmaje redakcijskega značaja, menim, da bi lahko 
o vseh glasovali skupaj. Ali je morda kdo nasprotnega mnenja? (Ne.) Tedaj 
lahko preidemo na glasovanje! 

Kdor je za amandmaje Komisije za mednarodne odnose, naj prosim gla- 
suje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amadmaje Komisije za mednarodne odnose so- 
glasno sprejel. 

Glasovati moramo še o predlogu resolucije v celoti! Kdor je za predlog 
resolucije, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog resolucije o ekonomskih 
stikih Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek sklepov 
in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Osnutek sklepov in priporočil je skupaj z informacijo o gibanjih in proble- 
matiki na področju zaposlovanja in zaposlenosti v Socialistični republiki Slo- 
veniji predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil to- 
variša Franca Presetnika, pomočnika republiškega sekretarja za delo, ki bo 
gradivo še ustno obrazložil. Besedo ima tovariš Presetnik! 

Franc Presetnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da z nekaj besedami poudarim zaposlenost kot enega od zelo 
pomembnih dejavnikov našega družbenoekonomskega razvoja, da navedem 
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nekaj podatkov, ki so značilni za gibanja, in nekaj problemov, ki se pojavljajo 
in s katerimi se trenutno ubadamo na področju zaposlovanja in zaposlenosti 
pri nas. 

Zaposlitev prebivalstva, to je, da si ljudje z dohodkom in delom zagotav- 
ljajo pogoje za normalno življenje, je temeljna prvina socialne varnosti ljudi 
in obenem tudi podlaga družbenoekonomskega razvoja. 2e leta 1953 smo z 
ustavnim zakonom konstituirali pravico do dela, z ustavama iz leta 1963 in 
1973 pa smo še poudarili, da je dolžnost vseh, ki opravljajo družbena sredstva, 
da ustvarjajo' čimbolj ugodne pogoje za uresničevanje pravice do dela. 

Med pogoji, ki jih določa zakon, smo zajamčili tudi pravico do nadomestila 
za primer brezposelnosti. S sklepi in Stališči zadnjih kongresov Zveze komu- 
nistov Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije so se komunisti med drugim 
ob ugotovitvi, da je vključevanje v delo in uporaba vseh razpoložljivih delovnih 
zmogljivosti pogoj za hitrejši družbeni razvoj, zavezali, da si bodo prizadevali 
za polno zaposlenost delovno sposobnega prebivalstva in za povezovanje v 
združeno delo vseh tistih, ki delajo z družbenimi proizvodnimi sredstvi, in 
onih, ki delajo s sredstvi v zasebni lasti. 

Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter 
neposrednih nalogah v letu 1975 na več mestih obravnava zaposlovanje in za- 
poslenost in se na tem področju opredeljuje in zavzema za razmere, ki bodo 
zagotovile stopnjo rasti zaposlenosti, ki bo omogočila zaposlitev naravnemu 
prirastu in ostalemu prilivu delavcev za intenzivnejši tehnološki razvoj in s tem 
za večjo gospodarsko rast. 

Ugotovitve v informaciji ter sklepi in priporočila, ki so v osnutku, so 
deloma konkretizacija navedene resolucije, deloma pa podlaga, ki naj služi 
kot izhodišče za sestavo načrta srednjeročnega razvoja na področju zapoislovanja 
v naši republiki. 

To pomeni, da se zaposlovanju daje ustrezen pomen. Naj navedem samo 
nekaj podatkov, ki so najbolj pomembni za sedanja gibanja in za razmere na 
tem področju. Čeprav se informacija o obsegu in problematiki na področju za- 
poslovanja in zaposlenosti pri nas nanaša na 1974. leto, moram pripomniti, da 
sta takšen obseg in problematika značilna tudi za nekaj let nazaj. Zaposlu- 
jemo skoraj celotni delovni potencial, gledano v globalu, pri tem imamo visok 
odstotek zaposlenega aktivnega prebivalstva, velik procent žena in seveda tudi 
velik procent delavcev iz drugih republik in pokrajin. 

Odstotek nezaposlenosti je nizek, saj je bilo v januarju le okoli 10 000 
ljudi nezaposlenih. Med njimi je velik del težje zaposljivih oseb in oseb, ki 
prvič iščejo zaposlitev. Stopnja rasti zaposlenosti se giblje močno nad načrto- 
vano in tako rekoč ovira svojo pot, ne oziraje se na naravni prirastek in na- 
črtovanje. 

Naravni prirastek omogoča 1,9'% rast zaposlenih, načrtujemo 3% rast. De- 
jansko pa je stopnja rasti zaposlenosti v 1974. letu znašala 4,71%. V letošnjem 
januarju je v primerjavi z istim mesecem lanskega leta 35 207 več zaposlenih 
oseb oziroma 5,5 %, kar pomeni, da se tudi letos nadaljuje in celo stopnjuje moč- 
na rast zaposlenosti in je tudi zaradi tega dokument, ki ga predlagamo, po našem 
mnenju zelo potreben. 

Zelo počasi prehajamo od ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju 
oziroma od ekstenzivnega k intenzivnemu zaposlovanju. Rast družbenega pro- 
izvoda se v preveliki meri dosega s povečevanjem števila zaposlenih, premato 
pa s povečano produktivnostjo, modernejšo tehnologijo, izboljšano organizacijo 
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dela in podobnim. Kvalifikacijska struktura zaposlenih Slovencev se sicer stalno 
izboljšuje, vendar gledano v celoti struktura zaposlenosti ne ustreza, ker so 
med delavci iz drugih republik in pokrajin, ki se zaposlujejo pri nas, pretežno 
nekvalificirani delavci. 

Raziskave kažejo, da imajo organizacije združenega dela in druge delovne 
organizacije nerealno, ponavadi prenapeto sistemizacijo delovnih mest, ki je 
med drugim slaba podlaga za planiranje potreb po kadrih. 

Med posameznimi regijami in občinami so velike razlike glede razpoložlji- 
vosti delavcev, razpoložljivih delovnih mest in stopnje zaposlenosti. Nekje imajo 
visoko stopnjo zaposlovanja ob sočasnem pomanjkanju delavcev in neurejenih 
življenjskih in delovnih pogojih zaposlenih, drugod pa povsem nasproten po- 
ložaj. Pri odpiranju novih delovnih mest izhajamo v večini primerov samo iz 
stroškov za odpiranje teh mest, ne pa iz stroškov za družbeni standard. Mo- 
bilnost naših delavcev je v okviru Slovenije nezadostna, predvsem zaradi ne- 
urejenih življenjskih pogojev, pomanjkanja stanovanj in podobnega. Večja je 
mobilnost oziroma emigracija delavcev iz drugih republik in pokrajin, ki pri- 
stajajo na zaposlitev tudi ob slabših delovnih in življenjskih pogojih. 

Zaradi oredotočenja razvoja v večjih središčih zaostajajo v razvoju nekatera 
območja, zlasti obmejna, ki se zaradi tega praznijo. Tako prihaja do težav pri 
realizaciji programov razvoja kmetijstva. 

In ne nazadnje, odhod delavcev v tujino se v zadnjih letih zmanjšuje in se je 
zmanjšal na minimum, ne samo zaradi ukrepov zahodnoevropskih držav. Nismo 
pa bili dovolj uspešni pri izvajanju politike vračanja naših delavcev z dela 
v tujini. 

Navedene značilnosti so samo najbolj pomembne; poleg njih so seveda tudi 
druge, ki so obširno navedene v informaciji, ki je priložena današnjemu gradivu. 

Pri usmerjanju politike zaposlovanja si prizadevamo, da bi vsi dejavniki, 
ki so odgovorni za to politiko, od Izvršnega sveta in njegovih upravnih orga- 
nov, Skupnosti zaposlovanja, organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij do. družbenopolitičnih skupnosti, naredili vse potrebno za ob- 
vladanju razmer, pa tudi za usmeritev k produktivnemu zaposlovanju. 

Predlagamo sklepe in priporočila, s katerimi naj se naloži republiškim 
upravnim organom, da stalno spremljajo gibanje, potrebe in problem na tem 
področju in ukrepajo sami ah pa predlagajo ustrezne ukrepe. Družbenopolitič- 
nim skupnostim, zlasti občinam in organizacijam združenega dela pa med dru- 
gim priporočamo, da naj postanejo plani zaposlovanja sestavni del njihovih 
načrtov družbenoekonomskega razvoja in da pri tem upoštevajo politiko urba- 
nizacije v smislu policentričnega razvoja SR Sloveije in smernice dolgoročnega 
razvoja kmetijstva. 

V nove samoupravne sporazume s področja razporejanja dohodka in oseb- 
nih dohodkov bo potrebno vgraditi politiko nagrajevanja delavcev po rezul- 
tatih dela, ki bo spodbujala delavce k čim večji storilnosti ter organizacije 
združenega dela k takšnemu zaposlovanju, ki bo odraz dejanskih potreb. To naj 
bi zagotovile tudi bolj ustrezne sistemizacije in odločitve o investicijskih pro- 
gramih. Poudarek se daje naporom za izboljšanje strokovne usposobljenosti 
delavcev v organizacijah združenega dela. Predlagamo tudi, da bi določene 
obveznosti, naloge na tem področju sprejeli tudi Zveza sindikatov Slovenije 
ter Gospodarska zbornica. 

Pospešiti in stimulirati bomo morali organizacije združenega dela, da se 
bodo z ustreznimi investicijskimi objekti usmerjale na tista območja, kjer 
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obstajajo rezerve delavcev. Teh premikov je v naši republiki še vedno zelo 
malo. Takšna usmeritev se ne sme omejiti samo na določena območja v naši 
republiki, ampak tudi na območja v drugih republikah, tako da bomo s skupnimi 
napori omogočili zaposlovanje nezaposlenih, ki jih je po najnovejših podatkih 
v Jugoslaviji med 500 in 600 tisoč. Tako bomo prispevali k hitrejšemu razvoju 
manj razvitih območij v celotni Jugoslaviji. Ponekod v Sloveniji gre tudi za 
območja, ki imajo še poseben varnostni in obrambni aspekt. Pri izvajanju te 
politike bo potrebno upoštevati tudi to posebnost. V to politiko se bodo morale 
vključiti tudi banke ter med drugim opozarjati organizacije združenega dela na 
nesmotrnost tistih investicij, ki prinašajo čezmerno zaposlovanje delavcev tam, 
kjer sedaj primanjkuje delavcev. 

Predlaga se tudi sklenitev ustreznega medrepubliškega družbenega do- 
govora o zaposlovanju, s katerim bi se določili minimalni družbeni standardi 
za delovne in življenjske pogoje delavcev, ki se zaposlujejo izven kraja stalnega 
prebivališča. 

Na koncu naj omenim razmere na tržišču dela v zahodnoevropskih deželah, 
nekatere ocene mogočega vračanja delavcev in možnost zaposlovanja teh de- 
lavcev v domovini. Spremembe v politiki in odnosih imigracijskih držav do 
tujih delavcev, med njimi tudi do jugoslovanskih, so zelo pomembne za obliko- 
vanje in izvajanje naše politike zaposlovanja in vračanja naših delavcev z dela 
v tujini. To problematiko sta že 3. februarja 1973 obravnavali predsedstvi Zve- 
ze komunistov Slovenije in Jugoslavije ter sprejeli določena stališča in sklepe, 
v smislu katerih je treba reševati probleme, ki se pojavljajo v zvezi z zaposlo- 
vanjem naših delavcev v tujini. Na osnovi teh sklepov in razmer, ki jih imamo 
pri nas, v naši republiki, je tudi naša skupščina sprejela posebne sklepe in pri- 
poročila za reševanje te problematike. Sedanji položaj v teh državah kaže, da 
med slovenskimi delavci, ki so odšli na delo v tujino, ni veliko takih, ki bodo 
po dosedaj sprejetih ukrepih prisiljeni, da se vrnejo. Zadnje informacije kažejo, 
da po vsem sodeč ne bo prišlo do prisilnega vračanja večjega števila jugoslo- 
vanskih delavcev. Glede na razmere, ki jih imamo v SR Sloveniji, pa zaposlitev 
5 do 6 tisoč delavcev ne bi bila problem. Problem bi bil v Pomurju, kjer so 
težave z zaposlovanjem delavcev in bodo te težave še večje, če se bodo delavci 
vračali iz tujine v to območje v večjem številu in če ne bomo zagotovili možnosti 
večjega zaposlovanja ali zagotovili vsaj pogoje za večjo mobilnost v okviru 
Slovenije. 

Ob vsem tem moramo upoštevati, da pogosto ekonomski mehanizem sam 
po sebi ni dovolj za reševanje številnih problemov na področju zaposlovanja 
in da mora biti ta mehanizem često podprt z ustrezno družbeno organizirano 
akcijo. Pri usklajevanju gospodarskega sistema z novo ustavo je treba prav tako 
upoštevati, da združeno delo izvršuje svoje obveznosti in naloge v zvezi z raz- 
širjeno reprodukcijo in uresničevanjem materialnih in drugih pogojev, uresni- 
čevanjem pravic do dela in stabilnejšo rastjo zaposlenosti. V tej smeri je pri- 
pravljen in predložen osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Presetnik! 
K tej točki dnevnega reda sta bili povabljeni Zveza skupnosti za zaposlo- 

vanje Socialistične republike Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. 
Osnutek sklepov in priporočil ste skupaj z informacijo prejeli z dopisom 

dne 12. 3. 1975. Danes na klop pa smo vam predložili tudi informacijo o raz- 
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merah na tržišču dela v zahodnoevropskih državah, o nekaterih ocenah možnega 
vračanja naših delavcev in možnostih zaposlovanja teh delavcev v domovini. 

Osnutek sklepov in priporočil z informacijo so obravnavali: Odbor našega 
zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela 
za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta prav tako predložila pismeni poročili. Omenjena poročila ste 
prejeli. Na klop pa smo vam predložili pripombe skupine delegatov iz občine 
Trbovlje. 

Želijo morda poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim po- 
ročilom? (Ne želijo.) 

Na podlagi osnutka sklepov in priporočil ter informacije pričenjam raz- 
pravo. 

Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Ludvik Cipot, delegat iz 
Murske Sobote. 

Ludvik Cipot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Takoj naj povem, da skupina delegatov soboške občine s predloženim osnutkom 
sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR 
Sloveniji ni zadovoljna. Problematika zaposlovanja pri nas je drugačna, tipična 
za nerazvita področja. To je bilo tudi omenjeno. Za reševanje te problematike 
pa je potreben ekonomski pristop, ne pa socialen. Ne želimo za vedno ostati 
rezervat delovne sile za razviti del, želimo se tudi sami gospodarsko razviti. 
Zato mobiliziramo doma za svoj hitrejši razvoj vse razpoložljive sile in iščemo 
vse možnosti. Pri tem pa upravičeno pričakujemo učinkovitejšo pomoč širše 
skupnosti. Zato tudi ne moremo pristati na planirano migracijo prebivalstva 
iz Pomurja, ki je predvidena v dolgoročnem programu razvoja Socialistične 
republike Slovenije, ker bi s tem postala ta pokrajina idilična pokrajina starcev. 
Čudimo se tudi sklepu v informaciji o tej problematiki v skupščinskem Po- 
ročevalcu, kjer je napisano, da osnutek sklepov in priporočil v Pomurju vsestran- 
sko podpiramo. Kdo se strinja in podpira v Pomurju take sklepe in priporočila, 
kljub povpraševanju nisem mogel ugotoviti. 

Prav zaradi specifične problematike zaposlovanja v Pomurju in tudi v 
soboški občini, ki jo zastopam, bi navedel nekaj tipičnih podatkov. 

Pomurje zajema štiri občine: Radgono, Lendavo, Ljutomer in Soboto, kjer 
živi okoli 130 000 prebivalcev ali 100 prebivalcev na m'2. Ima pa največji delež 
kmečkega prebivalstva v Sloveniji, in to 35,5 f/a, v soboški občini pa celo 59,4%. 
Podatki so iz popisa leta 1971. 

V Sloveniji je samo še 13 matičnih okolišev, kjer je več kot 80l0/» kmečkega 
prebivalstva. Od teh okolišev jih je v Pomurju kar 9. Le 3 so v ostali Sloveniji. 
Vse to pa kaže, da je proces deagrarizacije pri nas počasen prav zaradi omejenih 
možnosti za zaposlitev izven kmetijstva. Ce ne bi bilo zdomstva, bi bil ta pro- 
ces še počasnejši. 

Število zaposlenih v Pomurju je konec leta 1974 preseglo 20,9 *>/» vseh prebi- 
valcev, kar pa je nekaj več kot polovica poprečja v Sloveniji. Ta namreč obsega 
37,2 w/o. Tako ima podatek o visoki rasti zaposlovanja v Pomurju malo vred- 
nosti, ker izhaja iz majhne osnove. Zato je problem brezposelnosti kljub navi- 
dezni ugodni rasti zaposlovanja vedno bolj pereč. V preteklih letih smo ga re- 
ševali z začasnim zaposlovanjem v tujini. Računamo, da je v tujini iz Pomurja 
še kakih 12 000 ljudi. Zaradi znane gospodarske situacije na Zahodu, o kateri 
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je bilo prej govora, pa se vračajo in povečujejo problem brezposelnosti. Naj 
navedem, da se je po podatkih Zavoda za zaposlovanje samo letos do 15. 2. 
vrnilo 468 zdomcev, verjetno pa še precej več, vendar za te ne vemo, ker niso 
evidentirani, ker niso iskali zaposlitve prek Zavoda. Vse pa kaže, da se bo to 
število iz dneva v dan večalo. 

Ce pogledamo prej navedene podatke, to je delež kmečkega prebivalstva 
v Pomurju in procent zaposlenih prebivalcev, se nam pokaže visok delež la- 
tentne nezaposlenosti. To se je pokazalo tudi pri delnem popisu v občini Murska 
Sobota. V tem je naša problematika zaposlovanja drugačna in zahteva tudi 
drugačen pristop. Ce bi razliko v problematiki zaposlovanja povedal zelo po- 
enostavljeno in preprosto, bi rekel, da obstajata v Sloveniji dve skupini na- 
sprotnih problemov. Ena skupina problemov je iz razvitega dela Slovenije, ki 
ima poenostavljeno povedano mnogo tovarn in pomanjkanje delavcev ali pa še 
tovarne brez delavcev. Druga skupina so problemi v Pomurju, pa še mogoče 
v katerem drugem delu Slovenije, ki ima veliko presežnih delavcev s »po- 
manjkanjem tovarn«. 

Moja razprava ne nasprotuje prizadevanju za bolj intenzivno proizvodnjo 
v Sloveniji, za dvig produktivnosti, za kapitalno intenzivnejše investicije, na- 
sprotno, za vse to smo tudi mi, toda z upoštevanjem problematike tudi naše 
regije, tudi nafte v Lendavi, energetike v Pomurju, kremenčevega peska in tako 
dalje. 

Toda ob vsem tem vendar pri nas brez večjega odpiranja novih delovnih 
mest za zaposlovanje vračajočih se zdomcev in nezaposlenih v kmetijstvu ne 
bo šlo. Sedaj še naravnega prirastka ne zajemamo. 

Tudi v razvoju kmetijske proizvodnje je nezaposlenost ovira. Zato trdimo, 
da je ekonomski pristop za razreševanje te problematike v Pomurju primarnega 
pomena. Srednjeročni plani, občinski, regionalni pomurski in slovenski do leta 
1980 se resno lotevajo te problematike. Želimo si doslednega izpolnjevanja po- 
stavljenih nalog na osnovi sprejete politike. Imamo delovno silo, doma ne- 
zaposleno in tisto, ki se vrača, zdomce z izkušnjami. To je sicer naš problem, 
obenem pa tudi naša prednost. Želimo, da je ta prednost, naša delovna sila, 
enakopravno upoštevan faktor pri nadaljnji investicijski politiki, da bo to od- 
govorna praksa povsod, pri vseh odločitvah. S tem bodo nasprotja, o katerih 
sem prej zelo poenostavljeno govoril, odpadla. 

Na koncu lahko povem, da se bodo naši predstavniki na osnovi širšega do- 
govora v regiji aktivno vključili in sodelovali s predlogi pri razreševanju vse 
te problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Cipot! Kdo še želi raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Gorišek, delegat iz Žalca! 

Vlado Gorišek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Mislim, da je dokument, ki nakazuje naloge na področju zaposlovanja, 
izredno pomemben. Zaradi tega menim, da ga je potrebno v Skupščini obliko- 
vati z izredno skrbjo, tako da bo imel kar največji učinek. 

S takšnim dokumentom, če se v določenih točkah izpopolni, bomo veliko 
lažje reševali nekatere težave in probleme, ki se pojavljajo na področju zaposlo- 
vanja, zlasti ker bodo nekatere organizacije združenega dela pa tudi širše 
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družbene skupnosti morale temu problemu posvetiti veliko več pozornosti kot 
doslej. 

Nekatere stvari, ki jih je povedal predstavnik Izvršnega sveta, se malo 
razlikujejo od resolucije, ki smo jo dobili s skupščinskim materialom. Mislim, 
da so bile nekatere zadeve podane bolj konkretno in pa tudi v bolj akcijski 
obliki, kar je prav. V takem dokumentu ne moremo na splošno nekaj ugotavljati 
in si zopet na splošno postavljati nekatere naloge, ampak da mora biti takšen 
dokument akcijski, konkreten in čimbolj učinkovit v vseh tistih okoljih, kjer so 
za določene naloge odgovorni. 

Vendarle bi rad poudaril, da so ugotovitve, ki so v dokumentu in tudi v 
materialih naših odborov, pravilne, da bomo problemu zaposlovanja morali 
posvetiti več pozornosti, predvsem modernizaciji in večji intenzivnosti pro- 
izvodnje in čimbolj opuščati ekstenzivno zaposlovanje. Ne samo zaradi tega, 
ker primanjkuje delavcev, ampak tudi zaradi tega, da se bomo lahko z moderno 
tehnologijo bolj uspešno vključevali tudi v mednarodno menjavo, v medna- 
rodno tržišče, skratka, da bomo dosegali večjo produktivnost in nedvomno tudi, 
da bomo našim delavcem dajali oziroma omogočali čim višji standard. 

Menim, da bi v tej resoluciji tem problemom lahko dah bolj akcijsko 
obliko. Posebno se mi zdi pomembno, da se kadrovski problematiki, ki je v 
resoluciji omenjena mimogrede, daje v tem dokumentu večja teža. Prav pomanj- 
kanje sposobnih kadrov postaja izredno pereč problem našega razvoja. 

Verjetno so bili v vseh občinah v zadnjem času problemi pri podpisovanju 
družbenih dogovorov o štipendijski politiki, da ne govorim, da imamo več ali 
manj v vseh občinah tudi družbene dogovore o osnovah kadrovske politike, 
vendar pri realizaciji nalog, ki jih sicer deklarativno vedno sprejemamo, na- 
letimo na velike težave. 

V naši občini ugotavljamo, da v nekaterih delovnih organizacijah še kar 
planirajo zaposlovanje nekvalificirane delovne sile tja do leta 1980, 1985 in tako 
dalje, kljub temu, da imamo v srednjeročnem in dolgoročnem programu jasno 
začrtane naloge tudi na področju izobraževanja. 

Verjetno je tako tudi v drugih občinah. Skratka, delovne organizacije se 
zlasti glede dviga kvalifikacije prepočasi prilagajajo. Mislijo, da je kadrovsko 
vprašanje rešeno s tem, če v delovni organizaciji zaposlimo kakšnega ekono- 
mista, inženirja, pravnika. Celotnemu spletu teh vprašanj pa nedvomno po- 
svečajo premajhno pozornost. Menim, da visoko strokovni kadri med slabo 
pismenimi ljudmi, če se tako izrazim, tudi ne bodo mogli imeti učinka. Določbe 
o tej problematiki naj bi bile bolj zavezujoče kljub temu, da imamo ustrezne 
resolucije. Ne bi bilo odveč, če bi tudi o tej zadevi malo več napisali. 

Te naloge so sicer naložene republiki, Gospodarski zbornici, Sindikatom, 
Samoupravni interesni skupnosti s področja zaposlovanja, delovnim organiza- 
cijam in tako dalje. Tu bi zlasti kazalo bolj čvrsto in zavezujoče poudariti, da 
so to naloge delovnih organizacij kot osnovnih celic našega družbenega živ- 
ljenja in da so izredno pomembne in izredno odgovorne. 

V sklepih in priporočilih in pa v informaciji ni dovolj obdelan kompleks 
nalog glede zaposlovanja delavcev iz drugih republik. Mislim, da kaže nalo- 
žiti obveznosti organizacijam združenega dela, zlasti tistim, ki zaposlujejo veliko 
delavcev iz teh republik. Spremeniti bomo morali naš odnos do teh delavcev. 
Pri nas je zaposlenih precej teh delavcev in gotovo jih ne bomo mogli za vedno 
obdržati kot nekvalificirane delavce za najbolj težaška dela, ne da bi jim rešili 

16* 
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najosnovnejša socialna vprašanja: stanovanje, prehrana, šolanje in tako dalje. 
Da ne govorim o tem, da naredimo izredno malo za njihovo usposabljanje. 
V delovnih organizacijah, ki zaposlujejo te delavce, bi morali prav ta kompleks 
obravnavati zelo odgovorno. Ti delavci zelo slabo poznajo zakonodajo, svoje 
dolžnosti, pravice in tako dalje. Tudi kompleks zdomcev menim, da je premalo 
obdelan in bi morali najti v dokumentu bolj konkretne forme. Skratka, te 
naloge, o katerih sem govoril, niso obdelane niti v priporočilih delovnim orga- 
nizacijam in samoupravnim interesnim skupnostim niti ne občinam. 

Zdi se mi pa, da je iz tega dokumenta izpuščena tudi funkcija regije. V 
regijah se srečujemo z različno problematiko in mislim, da bi bilo dobro, da 
bi bila funkcija regije kot ožje območne skupnosti malo bolj poudarjena. V re- 
gijah so tudi določeni problemi. S tem bi konkretizirali policentrizem, ki je 
sprejet v vseh naših dokumentih srednjeročnega razvoja. Bojim se, da bo poli- 
centrizem ostal samo zapisan, ker marsikateri razviti delovni organizaciji nič 
kaj ne gre v račun, da bi odprla svoje obrate na nerazvitih področjih, s čimer 
bi sicer odpravili probleme, ki nastajajo s praznjenjem kmečkih predelov. 
S policentrizmom bi to zavrli, kar ima gotovo dvojni pomen: prvič, ohranili 
bi pokrajino, drugič pa je to pomembno s stališča splošnega ljudskega odpora. 
Policentrizem in pa zaposlovanje ljudi tam, kjer stanujejo, oziroma približevanje 
delovnih mest delovni sili, je tako pomembna zadeva, da jo je treba v teh doku- 
mentih poudariti. Posebno v okviru regije je treba te naloge tudi jasno opredeliti. 

Pa še ena zadeva ni dovolj obdelana. Vidimo, da je v nekaterih občinah 
skoncentrirana delovna sila, ki se po opravljenem delu vrača v občine, kjer 
stanuje. Te večinoma niso tako razvite in imajo večje število agrarnega prebi- 
valstva. Odnos teh delovnih organizacij do delavcev, zlasti pa do krajevnih 
skupnosti, kjer ti delavci prebivajo, je nemogoč. Občine, zlasti pa krajevne 
skupnosti, težko rešujejo probleme. Delavec mora svojo delovno sposobnost ne- 
kje reproducirati, kajti 16 ur ali pa še več živi v krajevni skupnosti. Delovni 
organizaciji ne more biti vseeno, kako se ta delavec počuti izven delovne orga- 
nizacije. Vendar moram reči, da se začnejo pravi križi in težave, ko je treba 
sredstev za potrebe krajevne skupnosti oziroma za reprodukcijo prostora, 
kjer delavec živi. Skratka, z zapustitvijo delovnega mesta pravzaprav preneha 
skrb delovne organizacije za delovnega človeka, kar pa ni pravilno. Mislim, 
da zopet prihajamo navzkriž z deklariranimi in zapisanimi besedami. Pravimo, 
da se skrb za delavca ne bi smela končati v delovni organizaciji, ampak da bi 
se morala ta skrb podaljšati v krajevno skupnost. Ta načela bi morala biti 
vsebovana: tudi v tejle resoluciji. 

Mislim, da bi na splošno kazalo osnutek resolucije izpopolniti, da bi bila bolj 
akcijska, bolj konkretna in bolj zavezujoča za delovne organizacije, zlasti bolj 
zavezujoča za vodilne ljudi v delovnih organizacijah, ki često pozabljajo na 
naloge, ki jih imamo s področja zaposlovanja. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Gorišek! Želi še 
kdo razpravljati? Tovarišica Rakovčeva, delegatka iz Kranja! 

Judita Rakovec: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Dolžna 
sem posredovati predlog, ki se je izoblikoval na seji skupine delegatov, ki dele- 
girajo delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije. 

Ugotovili smo, da predlagani sklepi in priporočila sicer vključujejo v reše- 
vanje navedene problematike vse dejavnike, ki se kakorkoli srečujejo s proble- 
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matiko zaposlovanja. Menimo pa, da so priporočila v 8. točki preozko postav- 
ljena. Čeprav je izobraževanje ob delu izredno pomembna oblika za hitrejše 
spreminjanje izobrazbene strukture delavcev in s tem tudi za prilagajanje 
družbenim potrebam, pa bi morali vključiti v ta prizadevanja tudi vse oblike 
rednega šolanja na stopnji usmerjenega izobraževanja, kar izhaja tudi iz šte- 
vilnih dosedanjih resolucij o nujnosti preoblikovanja sedanjega šolskega si- 
stema, zlasti na področju usmerjenega izobraževanja, do realizacije katerih pa 
prihaja vse prepočasi. Zato predlagamo, da se 8. točka v priporočilih dopolni 
z novim odstavkom ali pa da se novi odstavek vključi kot nova točka. Novi 
odstavek naj se glasi: 

»Zavod za šolstvo SR Slovenije naj v sodelovanju z ostalimi dejavniki na 
področju vzgoje in izobraževanja poskrbi, da bi čimprej prišlo do pospešenega 
spreminjanja sistema srednjega šolstva v skladu s smernicami, ki jih nakazujejo 
dokumenti družbenopolitičnih organizacij, predvsem ZKS in Skupščine SRS, 
ki opredeljuje nadaljnji razvoj vzgoje in izobraževanja.« Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Rakovčeva! Kdo želi 
razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Vinko Kržišnik, delegat iz Škofje 
Loke. 

Vinko Kržišnik: K priporočilom za reševanje problematike na pod- 
ročju zaposlovanja v SR Sloveniji predlagam, da se v besedilu točke 1 pred 
besedo »občine« doda beseda »republika«, tako da bi se besedilo glasilo: »Re- 
publika, občine ter temeljne organizacije združenega dela.« 

Predlagam tudi, da se dopolni 1. točka s 4. alineo. Ta naj se glasi: »V tem 
primeru, ko ima investicija pomen za celotno nacionalno gospodarstvo in inve- 
sticijskega objekta ni mogoče graditi tam, kjer so že primerni infrastrukturni 
objekti, bi pa izgradnja teh objektov ogrozila načelo ekonomičnosti investicije, 
naj se v reševanje problemov, navedenih v prejšnji alinei, vključijo s svojimi 
sredstvi republika, občine in samoupravne interesne skupnosti.« 

To alineo predlagam zato, da bi se kje reševali problemi širšega pomena in 
da bi v primeru takšnih investicij pritegnili poleg občin tudi republiko in samo- 
upravne interesne skupnosti. 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala lepa, tovariš Kržišnik! Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Tovarišice in tovariši delegati. Obveščam vas, da smo zaradi aktualnosti 
te problematike in zaradi potrebe po čim celovitejši obravnavi in vključitvi 
vse delegatske baze v to razpravo predlagali razpravo o tej problematiki v dveh 
fazah. To se pravi, da je to danes prva razprava in da bomo na naslednji seji 
o tem ponovno razpravljali. Takrat bomo dobili predlog priporočil in sklepov. 
Zaradi tega je dopolnilno informacijo, ki smo vam jo danes predložili na klop, 
treba razumeti kot dopolnilno gradivo k tej točki. 

Ker ugotavljam, da ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 
zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog sklepov in priporočil pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga naj Izvršni svet upošteva vse pripombe, dane v po- 
ročilih skupščinskih teles, pripombe in predloge skupin delegatov ter pripombe, 
posredovane na današnji seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na potrditev samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije in samoupravnih sporazumov o ustanovitvi in delovanju 16 področnih 
raziskovalnih skupnosti. 

Samoupravne sporazume je Skupščini predložila v potrditev Raziskovalna 
skupnost Slovenije, ki je za svojega predstavnika določila tovariša Levsteka. 
Vprašujem predstavnika predlagatelja, ali želi besedo! Prosim, tovariš Levstek! 

Igor Levstek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na včerajšnji seji Iniciativnega odbora za ustanovitev Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije so bile obravnavane pripombe k samoupravnemu sporazumu, 
ki so jih predložile komisije in odbori Skupščine. 

Iniciativni odbor se je s pripombami strinjal in je sklenil predlagati da- 
našnji ustanovni skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije, da naj se izvoli 
posebna komisija, ki bo pripravila spremembe in dopolnitve k samoupravnemu 
sporazumu tako, kot jih bodo predlagali. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Izvršni svet je sporočil, da 
sodelujeta pri tej točki dnevnega reda kot predstavnika Izvršnega sveta dr. Beno 
Lukman in tovarišica Dragica Šimenc. Želita morda predstavnika Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želita.) 

Samoupravne sporazume ste prejeli z dopisom z dne 27. 2. 1975. Danes pa 
smo vam na klop predložili še pripombo skupine delegatov iz občine Kočevje 
ter posredovali tudi mnenje Izvršnega sveta in dva odloka o potrditvi samo- 
upravnih sporazumov. 

Samoupravne sporazume so obravnavali: Odbor našega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbeno- 
ekonomske odnose, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor našega 
zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodaj no-pravna komi- 
sija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Omenjena poročila ste prejeli. Želijo morda poročevalci odborov in Ko- 
misije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) 

Na podlagi samoupravnih sporazumov in pismenih poročil pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da gla- 
sujemo najprej o predloženem sklepu, ki ste ga pravkar dobili. Sklep se glasi: 

1. Odločitev o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delo- 
vanju Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije poslala v potrditev Raziskovalna skupnost Slovenije dne 11. 
februarja 1975, se odloži. 

2. Raziskovalna skupnost Slovenije naj v samoupravnem sporazumu o usta- 
novitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije na podlagi zakona o 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih upošteva mnenja, stališča, 
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pripombe in predloge pristojnih odborov zborov in Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine Socialistične republike Slovenije ter mnenja, stališča in pri- 
pombe ter predloge, ki so bili dani v razpravah na sejah zborov Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije dne 26. marca 1975. 

3. Raziskovalna skupnost Slovenije naj do 1. julija 1975 predloži Skupščini 
Socialistične republike Slovenije spremenjen in dopolnjen samoupravni spo- 
razum o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
V tej zvezi moramo glasovati tudi o odloku o potrditvi samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi in delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti. 
Predlog odloka imate pred seboj. Prebrala bom samo nove točke na 2. strani: 

1. Potrdijo se samoupravni sporazumi o ustanovitvi in delovanju 16 pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti, ki jih je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije poslala v potrditev Raziskovalna skupnost Slovenije dne 11. febru- 
arja 1975. 

2. Področne raziskovalne skupnosti naj v samoupravnih sporazumih o usta- 
novitvi in delovanju 16 področnih raziskovalnih skupnosti upoštevajo mnenja, 
stališča, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in njenih zborov ter mnenja, stališča, pripombe in predloge, ki so 
bili dani v razpravah na sejah zborov Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije dne 26. marca 1975. 

3. Področne raziskovalne skupnosti, na katere se nanašajo mnenja, stališča, 
pripombe in predlogi, naj do 1. oktobra 1975 predložijo Skupščini Socialistične 
republike Slovenije usklađene samoupravne sporazume o ustanovitvi in delo- 
vanju področnih raziskovalnih skupnosti. 

Želi mogoče kdo o predlogu odloka razpravljati? (Ne.) Če ne, dajem besedilo 
predloga odloka na glasovanje! 

Kdor je za, naj. prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta odlok soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na potrditev samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Izobraževalna 
skupnost Socialistične republike Slovenije. 

Predstavnik Izobraževalne skupnosti je tovariš Jože Deberšek. Želite mo- 
goče besedo? (Ne.) 

Pri tej točki dnevnega reda bo v imenu Izvršnega sveta sodeloval tovariš 
Peter Winkler, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje. 

Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom dne 12. 3. 1975. Obravnavali 
so ga: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor 
Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila skupno 
poročilo, Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Za - 
konodajno-pravna komisija, ki sta prav tako predložila zboru pismeni poročili. 
Omenjena poročila ste prejeli. Danes pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta 
in predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma. 
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Želijo morda poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim 
poročilom? (Ne želijo.) 

Na podlagi samoupravnega sporazuma in pismenih sporočil pripenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za odlok, s katerim se potrdi samoupravni sporazum o ustanovitvi 
in delovanju Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije poslala v potrditev Izobraževalna skupnost Slovenije dne 
10. marca 1975, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na potrditev statu- 
tarnega sklepa o organizaciji in upravljanju Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Statutarni sklep je predložila Skupščini v potrditev Izobraževalna skupnost 
Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega predstavnika prav tako do- 
ločila tovariša Deberška. Želite besedo? (Ne.) 

Statutarni sklep ste prejeli z dopisom dne 12. 3. 1975. Obravnavali pa so ga: 
Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor Zbora 
združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila skupno pisme- 
no poročilo, ter Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ome- 
njena poročila ste prejeli. Danes pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta 
in odlok o potrditvi statutarnega sklepa o organizaciji in upravljanju Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije. 

Na podlagi statutarnega sklepa in pismenih poročil pričenjam razpravo! 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Odlok, ki ste ga prejeli na klop, se glasi: »Potrdi se statutarni sklep o orga- 
nizaciji in upravljanju Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini 
Socialistične republike Slovenije poslala v potrditev Izobraževalna skupnost 
Slovenije dne 10. marca 1975.« 

Kdor je za ta odlok, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na potrditev samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo in na 
soglasje k imenovanju tajnika te skupnosti. 

Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Izobraževalna 
skupnost za gozdarstvo. V soglasje pa je predložila predlog za imenovanje taj- 
nika te skupnosti. 

Ali je predstavnik Skupnosti navzoč? (Da.) Želite uvodno besedo? (Ne.) 
Samoupravni sporazum in predlog o imenovanju tajnika te skupnosti smo 

vam poslali z dopisom dne 27. 2. 1975. Danes na klop pa smo vam predložili 
tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog za imenovanje tajnika Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo je 
obravnavala tudi Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
ki predlaga, da se da soglasje k imenovanju Franja Urleba za tajnika Izobra- 
ževalne skupnosti. 
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Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor našega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske od- 
nose, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor našega zbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru prav tako predložila pismeni poročili. Omenjena poročila ste prejeli. Danes 
pa ste prejeli tudi oba predloga odlokov. Želijo besedo poročevalci odborov in 
Komisije? (Ne želijo.) 

Na podlagi samoupravnega sporazuma in pismenih poročil pričenjam raz- 
pravo. Razpravljali naj bi o obeh aktih, in sicer o samoupravnem sporazumu 
o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo oziroma o njegovi potrditvi 
in o predlogu za imenovanje tajnika te skupnosti. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predlogu odloka o potrditvi samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. Kdor je za ta 
odlok, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Glasovati moramo tudi o predlogu odloka o imenovanju Franja Urleba za 

tajnika Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. Kdor je za ta odlok, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nifiče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog družbe- 
nega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov delegatov in voljenim ali imenovanim funkcionarjem. 

Predlog družbenega dogovora je Skupščini predložila v obravnavo Komi- 
sija podpisnikov družbenega dogovora o merilih za določanje osebnih do- 
hodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem in za svojega predstavnika določila tovariša Janeza Japlja. 

Predlog družbenega dogovora smo vam poslali z dopisom dne 12. 3. 1975 
skupaj s poročilom Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
Danes pa smo vam predložili tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog družbenega dogovora sta obravnavali Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pred- 
ložili pismeni poročili. Želita poročevalca komisij poročili še ustno dopolniti? 
(Ne želita.) 

Danes smo vam na klop predložili tudi delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Kočevje. Na to delegatsko vprašanje bo v imenu Komisije pod- 
pisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih do- 
hodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem odgovoril tovariš Japelj. Prosim! 

Janez Japelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Zbora občin Skupščine SR Slovenije iz Kočevja je Komisiji 
podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem, postavila naslednje vprašanje: 
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Ali je družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje osebnih dohod- 
kov in drugih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem 
v skladu z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 1975 in z družbenim dogovorom o razporejanju 
dohodka, osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu 
in strukturi skupne porabe v letu 1975? 

Na navedeno vprašanje daje Komisija naslednje pojasnilo: Resolucija o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1975 določa, da se nominalni osebni dohodek na zaposlenega v SR Slove- 
niji poveča v letu 1975 za okrog 24'%. Najvišja osnova osebnega dohodka, ki jo 
omogoča predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje oseb- 
nih dohodkov in drugih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funk- 
cionarjem, predstavlja 16'%> povečanje valorizirane osnove osebnega dohodka, 
ki je bila določena po sedaj veljavnem družbenem dogovoru. 

Komisija podpisnikov družbenega dogovora je zavzela stališče, da naj ne bi 
v prvi fazi v celoti realizirali najvišje osnove osebnega dohodka, ki ga dovoljuje 
predlog družbenega dogovora. Pri izdelavi družbenega dogovora je Komisija 
upoštevala zaostajanje osebnih dohodkov za voljene in imenovane funkcionarje 
od leta 1968, uravnilovko in porast osebnih dohodkov za voljena mesta v go- 
spodarstvu ter drugih dejavnikih, kar je razvidno iz obrazložitve predloga druž- 
benega dogovora. 

Komisija podpisnikov družbenega dogovora ugotavlja, da je predlog druž- 
benega dogovora usklađen z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 in z družbenim dogovorom 
o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov ter 
gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe v letu 1975. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Japelj! Vprašujem 
delegata iz občine Kočevje, če je z odgovorom zadovoljen! (Da.) 

O predlogu družbenega dogovora pričenjam razpravo! Kdo želi razprav- 
ljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem 
predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih do- 
hodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem na glasovanje! 

Kdor je za ta predlog družbenega dogovora, naj prosim glasuje! (56 dele- 
gatov glasujem za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog družbenega dogo- 
vora. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o rudarstvu. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil Franca Jurmana, glavnega republiškega rudarskega 
inšpektorja. 

Pred prehodom na obravnavo te točke dnevnega reda pa vas moram 
spomniti, da je delegat iz Lendave tovariš Juršič že ob obravnavi dnevnega 
reda predlagal v imenu skupine delegatov, naj se predlog zakona o rudarstvu 
zaradi številnih amandmajev, ki jih delegati niso uspeli v celoti proučiti, na 
današnji seji prekvalificira in obravnava kot osnutek. 
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Moram vam sporočiti tudi to, da smo o taki možnosti razpravljali tudi na 
Predsedstvu Skupščine in da smo se odločili zboru predlagati, da naj se zaradi 
situacije ob tem predlogu, ki izvira zlasti iz tega, da je osnutek tega zakona 
obravnavala še skupščina v prejšnjem sestavu, predlog prekvalificira in obrav- 
nava kot osnutek. 

Danes sem se posvetovala o takem predlogu tudi z Izvršnim svetom, ki 
temu ne nasprotuje. Dejstvo je, da je tak postopek v resnici nujen, saj je vrsta 
amandmajev prispela šele zadnje dneve in jih ni bilo mogoče v celoti in dovolj 
proučiti in uskladiti. 

Seveda pa moram povedati in opozoriti delegate še na to, da je nujno, da 
se glavna razprava opravi v fazi osnutka, to se pravi, da se vse pripombe, 
ki jih delegati imajo, zberejo in usklajujejo že v fazi osnutka, ker bo predlog 
v zadnji fazi čistejši in bo že upošteval tiste predloge, ki jih je v skladu z ustavo, 
zakoni in drugimi utemeljenimi okoliščinami mogoče vključiti v predlog. 

Zeli o predlogu delegata Juršiča kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem 
dajem predlog, da se predlog zakona prekvalificira in obravnava kot osnutek, 
na glasovanje! 

Kdor je za, naj glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno prekvalificirali predloženi predlog zakona o 
rudarstvu v osnutek. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom dne 11. 2. 1975. Poleg zakona ste pre- 
jeli tudi amandmaje skupine delegatov iz občine Trbovlje, amandma Judite Ra- 
kovec, delegatke skupine iz občine Kranj, zapisnik 8. seje skupine delegatov 
iz občine Idrija, amandma skupine delegatov iz občine Nova Gorica, pripombe 
skupine delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad ter v tej zvezi pripombe Izvrš- 
nega odbora Republiškega odbora sindikata delavcev energetike in premogov- 
ništva Slovenije ter pripombe in predloge Fakultete za naravoslovje in tehno- 
logijo, temeljne organizacije združenega dela Montanistika, Odseka za rudar- 
stvo iz Ljubljane, o katerih je razpravljala skupina delegatov iz mesta Ljub- 
ljane. 

Pred nadaljevanjem te točke bi vprašala tovariša Franca Jurmana, pred- 
stavnika Izvršnega sveta, ali želi besedo! Tovariš Jurman, prosim! 

Franc Jurman: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! 
Zakon, ki je pred vami, se je začel obravnavati leta 1972 in je bil jeseni 

1973 poslan kot osnutek vsem gospodarskim organizacijam združenega dela, 
vsem občinskim skupščinam, cestnim podjetjem Ljubljana, Gorica, Novo mesto, 
Celje, Koper, Kranj in Maribor, Združenemu železniškemu transportnemu pod- 
jetju Ljubljana, Rudarskemu inštitutu in fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani ter republiškim sekretariatom za delo, 
urbanizem, zdravstvo, socialno varstvo, pravosodje ter občo upravo. 

Pripombe, ki so bile predlagane k takratnemu osnutku, so bile sprejete. 
S temi pripombami dopolnjeni osnutek je bil predložen Izvršnemu svetu 28. 2. 
1974, nato pa prejšnji skupščini. Skupščinski zbori so predlagali pripombe, ki 
so bile že upoštevane pri pripravi predloga. Zaradi prehoda na delegatski si- 
stem se je pripetilo, da so delegati na ta način dobili v roke predlog, niso pa 
obravnavali osnutka, kar je imelo za posledico večje število pripomb in amand- 
majev. Tako se je ob tem zakonu pokazala vitalnost delegatskega sistema. 
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Predlagatelj zakona si je prizadeval, da bi bil zakon čim krajši, da bi vse- 
boval samo bistvene stvari, da bi se izločilo iz njega vse tisto, kar lahko urejajo 
spremljajoči predpisi. Zato so nastale nejasnosti, zaradi katerih je bilo predlo- 
ženih precej pripomb. Ni bilo namreč dovolj upoštevano dejstvo, da so v 72. 
členu navedeni spremljajoči predpisi, ki te navidezne pomanjkljivosti zakona 
ne samo odstranjujejo, ampak izboljšujejo kvaliteto zakona. Večino vprašanj 
in pripomb nameravamo rešiti s predpisi iz 72. člena zakona, ki ga imate pred 
seboj. 

Opozoril bi zlasti na nov moment, ki se je pojavil v zadnjem času. To je 
varstvo okolja, ki ga je prvotni osnutek sicer upošteval. So pa nekatere pri- 
pombe pokazale, da je potrebno sprejeti še nekatere popravke v tem osnutku. 

Veljavni zakon o rudarstvu ni predvidel vloge republike in republiške in- 
špekcije na področju pridobivanja kamna, peska, proda in mivke; to' je bilo 
prepuščeno občinam. Tako ni bilo nobenega nadzora nad eksploatacijo teh mine- 
ralnih surovin. Prišlo je do tega, da so zadruge, razne skupnosti, posamezniki, 
obrtniki začeli nekontrolirano in divje kopati in pridobivati mineralne surovine. 
Trdimo lahko, ker smo se o tem prepričali na terenu, da je več divjih kopov 
tako imenovanih drugih mineralnih surovin kot pa legalnih. Zaradi tega je pred- 
lagatelj upošteval pripombe, da je potrebno dati glede tega večja pooblastila 
urbanističnim organom, ki bodo z urbanističnimi dokumenti urejali to pod- 
ročje. Rudarji bodo v tem pogledu stopili v "ozadje in vedno bo potrebno po- 
gledati, če je nameravana eksploatacija v skladu z urbanističnim dokumentom 
v posamezni občini. To pride do izraza v 16., 27., 55., 57. in 59. členu. Zaradi tega 
je bil sprejet predlog Republiškega sekretariata za urbanizem in skupine dele- 
gatov iz Kranja, da naj se črta 59. člen, ki dovoljuje eksploatacijo brez dovo- 
ljenja, in da bo potrebno za vsako eksploatacijo drugih mineralnih surovin so- 
glasje urbanističnega organa. Ker pa ta člen hkrati dovoljuje eksploatacijo gra- 
diteljem individualnih hiš in drugim drobnim porabnikom, je Izvršni svet 
sprejel poseben amandma, ki ga imate pred seboj. Po tem amandmaju naj bi 
bila tem drobnim porabnikom kakor dosedaj dopuščena uporaba mineralnih 
surovin brez dovoljenja, vendar v skladu z urbanističnim dokumentom občine. 

Skrb za varstvo okolja pride do izraza tudi na ta način, da bodo morale 
vse delovne organizacije pred začetkom eksploatacije zaprositi za lokacijsko 
dovoljenje. 

Druga posebnost zakona je v tem, da bolj nadrobno določa, kako je treba 
raziskovati in eksploatirati rudnine in katere pogoje je treba izpolniti. Vendar 
so tudi k temu predložene pripombe. Predlagatelj jih je proučil in pretežno ve- 
čino tudi sprejel. Nekatere pa niso sprejete, ker je glede njih "odprtih še precej 
dilem. 

Zadnji amandma je bil k zakonu predložen tik pred koncem seje Zakono- 
dajno-pravne komisije v petek. Zato nismo mogli predložiti že popravljenega 
teksta zakona. V poročilih pa imate navedeno, katere amandmaje so sprejeli 
posamezni odbori in pa tudi Izvršni svet. 

Delegati Elektroenergetskega kombinata, temeljne organizacije združenega 
dela Rudnik lignita Velenje, so med ostalimi amandmaji, ki so bili v pretežni 
večini sprejeti, predlagali tudi, da naj se rudarska škoda obravnava kot stvar, 
za katero bi bil potreben večji družbeni interes. Pripomba je bila obravnavana 
na več ravneh, tudi v skupščinskih odborih, vendar je treba opozoriti na to, da 
je rudarska škoda element cene, zato reševanje te problematike v rudarskem 
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zakonu ni bilo primerno. To je treba reševati tam, kjer se rešujejo problemi 
cene premoga. 

Naslednja upravičena pripomba je bila predlagana glede plačevanja pri- 
spevka zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Zakon je pred- 
videval v osnutku, da se prispevek v celoti plača ob izdaji dovoljenja za eksplo- 
atacijo mineralne surovine. To ni mogočfe, ker se namembnost vsega zemljišča 
ne spremeni takoj, ampak v 10, 15 letih. Zato je bila ta pripomba sprejeta. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Tovariš Jurman, dovolite mi intervencijo. 
Menim, da ni potrebno natančno razlagati, katere amandmaje je predlagatelj 
sprejel in katerih ne, ker smo zakon prekvalificirali v osnutek. Vsi predloženi 
amandmaji se štejejo v tem trenutku, ker smo zakon prekvalificirali v osnutek, 
kot pripombe, ki jih bo moral predlagatelj ponovno proučiti in ob predložitvi 
predloga povedati, katere sprejema, katerih ne in zakaj ne. Zato se mi zdi, da 
bi bilo primerno, da se omejite samo na vsebino zakona. 

Franc Jurman: Povedal bi samo še to, da bo Izvršni svet sedaj 
zakon in amandmaje proučil in ga kot predlog predložil Skupščini v obravnavo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Jurman! 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske 

odnose in razvoj in Odbor za družbenoekekonomske odnose Zbora združenega 
dela, ki sta dala skupno pismeno poročilo, Odbor našega zbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja skupaj z Odborom za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki 
sta prav tako predložila skupno pismeno poročilo, Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je predložila poročilo in dodatno poročilo. Vsa omenjena poročila ste prejeli. 

Zeli kdo od poročevalcev še ustno obrazložiti poročila? (Ne.) 
Na podlagi vseh poročil odborov in komisije, pripomb in predlogov ter 

uvodne obrazložitve pričenjam razpravo o osnutku zakona. 
Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Karel Seme iz Velenja. 

Karel Seme: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Naša skupina 
delegatov je predložila 13. 3. 1975 amandmaje k temu zakonu. Čudim se, da 
niso bili predloženi v gradivu za to zasedanje, posebno ker so jih delegati za 
Zbor združenega dela dobili. 

Menim, da ni potrebno, da bi bral vse amandmaje, ki smo jih poslali. Želel 
bi samo na kratko obrazložiti, kateri problem nas najbolj tare. 

V občini Velenje se vse bolj zaostruje vprašanje nadaljnjega razvoja ener- 
getike kot nosilne panoge v občini. Z njim v zvezi gre predvsem za probleme, 
ki jih povzroča pospešeno izkopavanje premoga, in za probleme degradacije 
človekovega okolja, ki se zaostrujejo z gradnjo novih elektroenergetskih zmog- 
ljivosti v Šaleški dolini. 

Znano je, da se je pričela v Šoštanju četrta elektrarna, ki bo za obratovanje 
potrebovala dodatne količine lignita. Zaradi tega bo moral rudnik povečati letno 
proizvodnjo lignita na 4,5 milijona ton. Pospešeno izkopavanje lignita se vse 
bolj negativno odraža na pokrajini, ker je čedalje več vodnih ugreznin in ker 
se izredno hitro zmanjšujejo že tako skromne kmetijske površine v ravninskem 
delu. Najtežji problemi pa nastajajo v naseljih, kot so Družmirje, Skale in Šo- 
štanj, ki jih je treba v celoti ali pa delno porušiti zaradi izkopavanja premoga. 
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Tako je naselje Družmirje že prišlo v rušno cono, kar pomeni, da bodo vsi 
stanovanjski, gospodarski in družbeni objekti v tem predelu porušeni. Okrog 
400 prebivalcev se bo moralo preseliti drugam in si v novem okolju ustvariti 
pogoje za delo in življenje. 

Naselje Skale je bilo v preteklosti zaradi izkopavanja premoga že močno 
prizadeto, sedaj pa se prebivalci tega naselja ponovno srečujejo z istimi pro- 
blemi. Odkopno polje se z naglico približuje Šoštanju. Predvideno je, da se bo 
premog izkopaval pod delom mesta, ki leži na desni strani Pake, kjer živi danes 
okoli 1900 prebivalcev in kjer so poleg velikega števila zasebnih stanovanjskih 
hiš tudi bloki z družbenimi stanovanji in drugi pomembni družbeni objekti. 

Izkoriščanje premoga povzroča probleme tudi pri komunikacijah, predvsem 
pri cestah. Zaradi ugreznin bo treba zgraditi novo nadomestno cesto med Hrast- 
nicami in Skalami in nadomestno cesto, ki bo povezala Gabrke, Ravne, Šoštanj, 
ker cesta skozi Družmirje ne bo več uporabna. Izkopavanje premoga narekuje 
tudi prestavitev potokov Lepene in Velunje. 

Razumljivo je, da je pri vsem tem najbolj prizadeto tisto prebivalstvo, ki 
mora zaradi rušenja zapuščati svoje domove in se seliti drugam, zlasti še, ker 
sredstva iz odškodnin v večini primerov ne zadoščajo, da bi z njimi prizadeti 
občani lahko zgradili nove domove in nova gospodarska poslopja. 

Enaka ugotovitev glede višine plačane odškodnine velja tudi za druge ob- 
jekte. Zgraditev novih nadomestnih objektov je vezana na zagotovitev dodat- 
nih sredstev. Delovni ljudje in občani že tako rešujejo mnoge probleme na druž- 
benem in komunalnem področju s plačevanjem samoprispevka, z dodatnim 
zbiranjem materialnih sredstev in s prostovoljnim delom, zato ne bi bilo prav, 
da bi jih v materialnem pogledu še bolj obremenjevali. 

Občinska skupščina in njeni organi, ki so odgovorni za politiko, organi- 
zacijo in za varstvo človekovega okolja v občini, so v velikih težavah pri načrto- 
vanju razvoja in urejanju posameznih naselij. Za ogrožena območja, predvsem 
pa za mesto Šoštanj, ni mogoče izdelati urbanističnega načrta in zazidalnih 
načrtov vse dotelj, dokler Rudarsko-energetski kombinat ne bo izdelal eksplo- 
atacijskega programa za to območje in predložil študije o vplivih elektrarne 
na okolje v Šoštanju. Delovni ljudje in občani v Šoštanju upravičeno zahtevajo 
jasne in konkretne odgovore glede nadaljnje usode mesta. Njihovim zahtevam 
in željam pa ni mogoče ugoditi zaradi omenjenih nerazčiščenih vprašanj v 
zvezi z izkopavanjem na tem območju. 

Prikazana problematika ne povzroča le velike gospodarske škode in finanč- 
nih problemov. Zaradi nje nastajajo v občini politični problemi. Skorajda ni 
več nobenega sestanka, seje ali zbora občanov, kjer ne bi občani in delovni 
ljudje zahtevali pospešenega in učinkovitejšega reševanja teh problemov. 

Tudi delegati v občinski skupščini so že večkrat načeli to problematiko in 
zahtevali, da se mora v reševanje teh problemov vključiti širša družbena skup- 
nost, saj so ti problemi po svoji vsebini in teži tako veliki, da presegajo okvire 
elektroenergetskega kombinata v občini in občinske družbene skupnosti. Tako 
kot sodeluje celotna slovenska družbena skupnost pri naporih za zagotovitev 
prepotrebne količine električne energije iz Šaleškega premogovnega bazena, 
mora sodelovati tudi pri odpravljanju posledic, ki zaradi tega nastajajo. Gre 
predvsem za zagotovitev prepotrebnih sredstev za plačevanje škode v rušnem 
območju. 

Sedanja cena premoga, v kateri so vkalkulirani stroški za rudarsko škodo, 
tega namena ne prenese. Vprašanje rudarske škode bo treba reševati v okviru 
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sredstev za nove investicije ali pa z namenskim dolgoročnim kreditom, s kate- 
rim bo Rudarskoenergetski kombinat Velenje reševal te probleme, ali pa bo 
treba najti kakšen drug vir plačevanja rudarske škode. 

Vedeti moramo, da je sedaj glavno nahajališče premoga pod Šoštanjem. 
Tu bo ob izkopavanju nastala ogromna gospodarska škoda. Ko pa bomo prešli 
to področje, bo prišlo na čisto področje, kjer ni toliko naselij in škoda bo manjša. 
Tako bi se morala cena premoga takoj zelo povečati zaradi rudarske škode, 
kar pa za gospodarstvo ne bi bilo rentabilno. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Seme! Ker je tovariš 
Seme omenil, da v svojem gradivu ni prejel amandmajev, ki jih je skupina 
delegatov za delegiranje delegata v Zbor združenega dela predložila Zboru zdru- 
ženega dela, vam moram to pojasniti. Nihče od delegatov našega zbora ne 
prejema amandmajev, ki so predloženi samo Zboru združenega dela ali samo 
Družbenopolitičnemu zboru. Kadar želite v delegatski bazi te stvari predlagati 
vsem trem zborom, je potrebno, da uskladite stališča in da potem vaša skupina 
predlaga tudi Zboru občin tiste amandmaje, ki jih prevzema oziroma s katerimi 
se strinja, pa so bili predloženi v skupinah za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela. Lahko se namreč zgodi, teoretično in praktično, da delegati 
za Zbor občin ne soglašajo z amandmaji, ki so predloženi v drugi skupini. Zato 
seveda ni mogoče te stvari pomešati tako, da bi celotno gradivo, ki se nanaša 
na katerikoli zbor, pošiljali vsem delegatom. 

Karel S e m e " i(iz klopi): Ali je mogoče, da sedaj te amandmaje pred- 
ložim tudi temu zboru? 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Seme, glede na to, da je to 
osnutek, ni potrebno. Ti amandmaji se štejejo v fazi Osnutka kot pripombe 
in bodo kot pripombe obravnavani. Vsebino pa ste v razpravi obrazložili. 
Amandmajev ni. treba niti formulirati niti brati. Vse gradivo iz vseh treh zbo- 
rov bo predloženo predlagatelju, da bi ga proučil in kolikor je mogoče upošteval 
pri izdelavi novega predloga zakona. Ko bo predložen nov predlog zakona, pa 
boste ponovno predlagali amandmaje, če boste menili, da je potrebno. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Stanko Juršič, dele- 
gat iz občine Lendava. 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam pripombo k 64. členu osnutka zakona. V tem členu niso precizirani 

pogoji za inšpektorja za izkoriščanje in raziskovanje nafte, zemeljskih plinov 
ter mineralnih in radioaktivnih voda. Zato naj bi se za 4. točko dodala 5. točka 
tega člena, ki bi se glasila takole: 

»Rudarski inšpektor, ki nadzira raziskovanje in izkoriščanje nafte, zemelj- 
skih plinov ter mineralnih in radioaktivnih voda, je lahko diplomirani rudarski 
inženir, ki ima najmanj 5 let prakse pri raziskovanju in izkoriščanju nafte, 
zemeljskih plinov, mineralnih in radioaktivnih voda ter opravljen strokovni 
izpit.« 

Ta pripomba k temu členu je potrebna zato, ker je v 1. in 2. točki tretjega 
odstavka tega člena bistvena razlika glede potrebnih kvalifikacij za nadzor 
elektroenergetskih in strojnih naprav. V 2. točki je to lahko inženir I. stopnje 
s 5 let prakse, toda samo pri delu na površini zemlje, v 1. točki pa mora biti 
to diplomirani inženir s prakso pri delu tudi pod zemljo. 
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Te pripombe naj se upoštevajo pri izdelavi predloga tega zakona. 

Predsednica Mara Zlebnik: Razpravljal bo tovariš Albert Ivančič, 
delegat iz občine Trbovlje! 

Albert Ivančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Obrazložil bom nekatere predlagane spremembe, ki so vam bile posredo- 
vane v gradivu. To sem dolžan storiti zaradi tega, ker me je skupina delegatov 
v občini Trbovlje pooblastila, da vztrajam pri naših predlogih, kolikor bi prišlo 
do sklepanja in glasovanja. Menim, da ne gre v vsakem od teh amandmajev 
iskati zahtevo po vsebinski spremembi zakona. Nekateri med amandmaji so pa 
vendar takšni, da jih je treba obrazložiti. 

Predvsem gre za nujno spremembo 23. člena predlaganega zakona in za 
dodatne člene, ki naj bi opredelili posamezne vrste rudarskih del, kar morajo 
vsebovati tudi rudarski projekti. Nujnost spremembe 23. člena in s tem tudi 
III. poglavja v celoti izhaja iz obrazložitve tega zakona, ki pravi, da je rudarski 
zakon tehnični in ne sistemski zakon. Stališče naše delegacije je, da je nujno 
v takšnem zakonu, če naj bo tehnični, določiti, katera dela sodijo v vrsto rudar- 
skih del. To je potrebno tudi zaradi rudarskega inšpektorata in njegovih pri- 
stojnosti. V zvezi s tem želim primerjati osnutek tega zakona z zakonom o gra- 
ditvi objektov, ki je v 38. členu osnutka tega zakona naveden kot zakon, po 
katerem se smiselno uporabljajo določbe o tehničnem pregledu. Ta zakon v 
svojem 2. členu točno določa, kaj je gradbeni objekt, kaj je gradnja, kaj so 
predhodna dela, kaj so pripravljalna dela in kaj je rekonstrukcija objektov in 
ne dopušča, da bi to definicijo oblikovali šele pravilniki organizacij združenega 
dela, kakor to sledi iz poročila o predlogu zakona o rudarstvu Odbora za družbe- 
noekonomske odnose Zbora združenega dela. V 24. členu zakona o graditvi 
objektov rudarska dela niso omenjena. Zato je verjetno bolj prav, da bi bila 
omenjena in specificirana v rudarskem zakonu, posebno še zato, ker so rudar- 
ski objekti tehnološko neposredno povezani z izkoriščanjem rudnin in je s tem 
tudi dana nedvoumnost o pristojnosti republiške rudarske inšpekcije. 

Tudi v 60. členu sedaj veljavnega rudarskega zakona oziroma temeljnega 
zakona o rudarstvu in v 34. členu osnutka tega zakona je termin »odpiranje 
rudnih teles«. Torej gre za ime za rudarska dela, ki bi ga rudarski zakon kot 
tehnični zakon moral vnesti kot nadaljevanje raziskovalnih del in v fazi pred 
pridobivalnimi deli. 

Naslednjo pripombo ima delegacija glede tega, ker se do sedaj v vseh teh 
gradivih ni upoštevala predlagana sprememba 34. člena tega zakona. Gre za 
zelo pomembne spreminjevalne predloge, in sicer naj bi se namesto besedila 
»gradnji in opremi jaškov« uporabilo besedilo »gradnji in opremi jaškov za 
prevoz ljudi in materiala ter glavnih zračilnih jaškov«; namesto »gradnji jam- 
skih skladišč razstreliva« naj bi se uporabilo besedilo »gradnji glavnih jamskih 
skladišč razstreliva«; namesto »gradnji in opremi objektov in naprav, ki so v 
tehnološki zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem« naj bi se uporabilo besedilo 
»gradnji in opremi objektov in naprav, ki so v neposredni tehnološki zvezi z 
raziskovanjem in izkoriščanjem«. 

V zvezi s predlaganimi spremembami dajem naslednje pojasnilo: Poleg 
jaškov, ki so v tem primeru točno definirani, poznamo še vrsto jaškov, ki slu- 
žijo le krajši čas svojemu namenu in ne sodijo v tako imenovane »odpiralne 
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objekte«, za katere menimo, da bi bila lahko prenesena pristojnost izdajanja 
dovoljenja na tehničnega vodjo rudarskih del. Pri jamskih skladiščih razstreliva 
poznamo glavna In pomožna, kar je v osnutku tega zakona v oklepaju tudi na- 
vedeno. Zato menimo, da se lahko smiselno sprejme predlagana sprememba. 

V zvezi s predlogom o dopolnitvi »neposredni tehnološki zvezi« na koncu 
34. člena menimo, da ta definicija dopušča mnogo manj odprtih vprašanj glede 
pristojnosti. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Dušan Kitek, delegat občine Ravne na Koroškem. 

Dušan Kitek: Danes je bilo veliko pripomb k osnutku tega zakona. 
Govoril bom o nekaterih drugih pripombah, ker so vse danes dane pripombe 
istovetne s pripombami naše delegacije. 

V 39. členu bi bilo treba bolj konkretno določiti vsaj glavne elemente za 
vsebino projektov, kolikor to ne bo določeno s posebnimi predpisi. 

V 2. točki 49. člena predlagamo spremembo, da »Revizije rudarskega pro- 
jekta ni mogoče poveriti delavcu temeljne organizacije združenega dela, ki je 
projekt izdelala« in ne »delavcu temeljne organizacije združenega dela, kate- 
rega projekt je v reviziji.« 

Kot sem razumel, naj se 59. člen črta. 
K 79. členu, ki govori o denarni kazni takoj na mestu za prekršek odgovorne 

osebe, organizacije ali samostojnega obrtnika, predlagamo, ker vemo iz izku- 
šenj, da odgovorna oseba poskrbi za vse varnostne normative in ukrepe, da pa 
jih delavci večkrat ne izpolnjujejo, da bi se za vejico besedilo dopolnilo morda 
z mandatno kaznijo tudi za delavca, ki ne uporablja zaščitnih sredstev, in bi 
se hkrati določila višina te kazni. Do sedaj smo imeli možnost mandatnega 
kaznovanja v višini 30 dinarjev. Ne vem, ali mandatna kazen v tej višini še 
velja ah ne. (Ne.) V rudniku Mežica menimo, da ni najbolj prav, da je samo 
odgovorna oseba tista, ki je kaznovana, ne pa tudi tisti, ki tega ne izvršujejo. 

Res ne moremo vsako delovišče oziroma vsako delo nadzorovati, ali se 
uporabljajo zaščitna sredstva. Hkrati je predpisana uporaba teh varnostnih nor- 
mativov in sredstev. Zato menim, da bi določbe tega člena morale veljati za vse 
tiste v temeljnih organizacijah združenega dela, na primer v rudnikih, sepa- 
rati, jah, na katere se nanaša rudarski zakon. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Franc Jurman se želi glede na 
dane predloge in pripombe vključiti v razpravo! 

Franc Jurman: Kar je bilo povedano, je večinoma tehtno, zlasti 
predlogi tovariša Ivančiča iz Trbovelj. Pri nekaterih vprašanjih so manjše raz- 
like v stališčih, za katere menim, da se bodo uskladile v nadaljnjih stikih med 
delegati in predlagateljem zakona. 

Pri mandatni kazni, tovariši delegati, moramo razlikovati dve stvari: Ena 
stvar je mandatna kazen, ki jo lahko izreče inšpektor, druga pa mandatna 
kazen, ki jo izreče vodilno osebje delovne organizacije. Dvomim, da bi bilo 
v skladu z našo socialistično usmerjenostjo, samoupravnim sistemom in z likom 
samoupravljalca, da bi vodilno osebje še naprej obdržalo pravico do kazno- 
vanja »delavca« z denarno kaznijo. To vprašanje je sporno. O njem zelo razprav- 
ljajo v drugih republikah. Trenutno je sprožen tudi ustavni spor, ali je tako 
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kaznovanje v skladu z ustavo. V drugih republikah so sprejeli tako kaznovanje. 
O tem sem obveščen iz Delavske enotnosti. V zakon o rudarstvu so sprejeli 
mandatno kazen, vendar pa so ustavna sodišča sprožila postopek o ustavnosti 
take določbe. Trenutno ta ustavni spor še ni rešen, bo pa vsekakor zanimiv 
za našo republiko, ko se bomo odločali o primernosti ali neprimernosti izrekanja 
takih mandatnih kazni. Mislim, da izrekanje mandatne kazni po vodilnih de- 
lavcih ni v skladu z današnjo splošno usmerjenostjo v samoupravni sistem, da 
bo treba poudariti druge elemente varnostne vzgoje prek sindikatov, z utrje- 
vanjem samoupravnega sistema itd. 

Kot rudar pa popolnoma razumem to stališče, ker vem, da se vodilno osebje 
pri tem ne bori za oblast, ampak da si danes nekateri ljudje mislijo: »Jaz sem 
samoupravljalec, kdo mi pa kaj more.« Tovariši! Strinjam se z vami, da je 
dostikrat res težko obdržati disciplino, zlasti disciplino v zvezi z varstvom pri 
delu. Torej, to vprašanje je sporno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, 
da nihče. Zato zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o rudarstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva vse pripombe, 

predloge in mnenja, ki so jih dala delovna telesa Skupščine in tega zbora, sku- 
pine delegatov v svojih pismenih predlogih in delegati na današnji seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor ta sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

Pred nadaljevanjem bi se povrnila na predlog, ki ga je dal tovariš Stanko 
Juršič, delegat občine Lendava, in sicer glede prekvalifikacije tega zakona. 

V uvodu bi opozorila na nekaj: Okoliščine, ki smo jih navajali in upošte- 
vali pri predlogu rudarskega zakona, so pri tem zakonu nekoliko drugačne. 
Niso drugačne v tem pogledu, da je velika množica amandmajev, drugačne so 
kar se tiče časa in postopka, ki smo ga temu zakonu že posvetili. 

Osnutek zakona je bil v tej skupščini obravnavan 24. julija lanskega leta, 
kar pomeni že v novi delegatski skupščini. Na zadnji seji zbora smo imeli 
predlog tega zakona že na dnevnem redu, ker pa je bilo ob velikem številu 
amandmajev ugotovljeno, da ni mogoče, da bi delegati lahko spremljali in obrav- 
navali vso to kopico amandmajev, smo predlog zakona umaknili z dnevnega 
reda in ga odložili na današnjo sejo. To pomeni, da element časa najbrž ni tako 
odločilen, čeprav moram reči, da so bili nekateri amandmaji ne glede na to 
predloženi tudi še v tem času in do današnje seje zbora. 

Zato bi prosila, da o predlogu tovariša Stanka Juršiča najprej pove mnenje 
predstavnik Izvršnega sveta dr. Dominik Komadina! 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! Ko se odločate o sprejemu tega zakona, vas želim še enkrat 
seznaniti s pomenom predloga zakona in z njegovimi poglavitnimi značilnostmi. 

■ Po prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili konec 1972. leta smo praktično ostali brez predpisa, ki bi podrobno 
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urejal način in organizacijo zdravstvenega nadzorstva nad živili. Tega pa ne 
moremo dopustiti, kajti živila so preveč pomembna za počutje in zdravje člo- 
veka, da bi jih lahko pustili brez učinkovitega in stalnega zdravstvenega nad- 
zora. 

Zavedajoč se tega dejstva je Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo, sedaj Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, že 1973. 
leta začel pripravljati osnutek republiškega zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili. Seveda pa v tem času, ko ni bilo predpisa o izvajanju zdravstve- 
nega nadzorstva nad živili, zdravstveno nadzorstvo nad živili ni prenehalo. 
Bilo je samo utesnjeno in manj učinkovito, ker pristojni inšpektorji včasih 
niso imeli pravne podlage za izdajo ukrepov. 

Kot je že povedala tovarišica predsednica, je bil osnutek zakona o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad živili predložen Skupščini SR Slovenije že julija lani 
in je bil sprejet z določenimi pripombami, ki so v predlogu zakona večinoma 
tudi upoštevane. 

Izvršni svet je obravnaval in upošteval številne amandmaje delegatov in 
odborov Skupščine SR Slovenije, sprejel dodatne amandmaje, ki izboljšujejo 
vsebino zakona, ter predložil prečiščeno besedilo amandmajev zakona o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad živili, tako da je predlog usklađen z ustavo in s prav- 
nim sistemom. 

S sprejetjem predloženega zakona bomo: prvič, zagotovili zlasti večje in 
učinkovitejše varstvo potrošnikov živil pred uživanjem oporečnih živil; drugič, 
organizacije združenega dela in posamezniki, ki proizvajajo živila ali so udele- 
ženi v prometu z živili, bodo imeli natančno opredeljene dolžnosti in obveznosti 
pri ravnanju z živili in surovinami; in tretjič, organi inšpekcije bodo dobili 
natančna pooblastila za opravljanje tega nadzora in za ukrepanje v posameznih 
primerih. 

Predvsem pa je treba poudariti, da se bo s sprejetjem tega zakona povečala 
skrb družbe za zdravje potrošnika, saj je znano, da je uživanje zdravstveno 
oporečnih živil pogosto vzrok težkih obolenj pa tudi pravih epidemij. 

Zdravstveno nadzorstvo nad živili je po predlogu tega zakona najširše za- 
snovano in obsega nadzor nad živili v proizvodnji in v prometu. 

Moram opozoriti, da bomo po sprejetju predloženega zakona pripravili 
izvršilne predpise, s katerimi bomo določena vprašanja tega nadzora podrob- 
neje uredili. Z izdelavo in sprejetjem vseh v predlogu zakona citiranih izvršil- 
nih predpisov bo šele zdravstveno nadzorstvo nad živili v celoti organizacijsko 
in vsebinsko urejeno. Zaradi tega menimo, da je predlog zakona dovolj stro- 
kovno obdelan in da ne bi bilo primerno vrniti ga v fazo osnutka zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Vprašujem predstavnika Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, če se lahko opredeli do predloga tovariša Stanka 
Juršiča glede postopka! Zakonodajno-pravna komisija se strinja, da se zakon 
obravnava kot predlog. Pričenjam razpravo o predlogu tovariša Juršiča glede 
prekvalifikacije tega akta. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zdi se mi, da nihče. 

Zato lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o predlogu, ki 
ga je dal tovariš Stanko Juršič, s katerim pa ne soglaša predstavnik predla- 
gatelja niti ne soglašajo predstavniki oziroma poročevalci naših teles. 

Kdor je za to, da se predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
glede na vse obrazložitve prekvalificira oziroma vrne v fazo osnutka, naj prosim 

17* 
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glasuje! (10 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (38 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlog tovariša Stanka Juršiča, da bi obravnavali ta 
zakon v fazi osnutka, ni dobil potrebne podpore. Zato bomo obravnavali ta 
zakon kot predlog. 

Predlog zakona smo vam poslali z dopisom dne 11. 2. 1975. Poleg tega smo 
vam poslali dopis Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo 
ter amandmaje skupin delegatov iz občin Radlje ob Dravi, Celje, Maribor, 
Koper, mesto Ljubljana, Ljubljana-Moste-Polje in Nova Gorica ter delegata 
Franca Volentarja, člana skupine delegatov iz občine Ravne na Koroškem. 
Kasneje pa je bil predložen tudi amandma iz občine Litija. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, 
ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo ter dodatno poročilo, Odbor 
našega zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela za finance, ki sta 
predložila zboru pismeno mnenje, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je zboru 
predložila poročilo in dodatno poročilo. Vsa poročila, dodatna poročila in mnenje 
ste prejeli. Želijo morda poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pis- 
menim poročilom? 

Besedo ima predstavnica Zakonodajno-pravne komisije tovarišica Dragica 
Rome! 

Dragica Rome: K 14. členu predlagam še en dodatni amandma. 
Zaradi medsebojne skladnosti prvega in drugega odstavka tega člena Komisija 
dopolnjuje svoj amandma k prvemu odstavku 14. člena tako, da se spremeni 
tudi prvi odstavek in se glasi: 

»Za izdajo dovoljenja za prodajo živil zunaj poslovnih prostorov je potrebno 
poprejšnje soglasje občinskega upravnega organa, ki je pristojen za sanitarno 
inšpekcijo.« 

Predsednica Mara Zlebnik: Ta amandma je sicer v zvezi z amand- 
majem delegatov iz občine Celje. 

Na podlagi pismenih poročil, predloga zakona in vseh predloženih amand- 
majev pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Je morda prisoten tovariš delegat iz občine Litija? Tovariš delegat, vi ste 
predložili amandma, ki smo ga pa prejeli šele danes. Zato si morate, če vztrajate 
pri tem amandmaju oziroma če želite ta amandma aktivirati, priskrbeti podporo 
10 delegatov. 

Milan Zmrzlak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina je obravnavala predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili in predlaga naslednje amandmaje: 

K drugemu odstavku 33. člena naj se doda še: »toksične, kemične in bio- 
loške substance«. Tako se odstavek glasi: »Šteje se, da je dana toksična ne- 
varnost za zdravje ljudi iz prvega odstavka tega člena, če je živilo povzročilo 
obolenje pri ljudeh oziroma če vsebuje povzročitelje nalezljivih bolezni ali 
toksične, kemične in biološke substance«. 

Obrazložitev tega amandmaja: 
Očitna nevarnost za zdravje ljudi ni dana samo, če živilo vsebuje povzro- 

čitelje nalezljive bolezni, temveč tudi če živilo vsebuje toksične, kemične in 
biološke substance. 
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Nadalje predlagamo, da naj se v določbah drugega odstavka 44., 45., 46., 
47., 49. in 50. člena predloga zakona določi tudi najnižja kazen. Tako da bi se 
besedilo v teh odstavkih glasilo: »Za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
se kaznuje z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ali druge organizacije.« 

Obrazložitev tega amandmaja: 
Obstaja bojazen, da odgovorne osebe kot kršilci tega zakona ne bodo kaz- 

novane, kolikor ne bo predpisana tudi najnižja kazen. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Domnevam, da je napaka v eni izmed 
besed v vašem amandmaju k 33. členu. In sicer pravite: »Šteje se, da je podana 
toksična nevarnost«, gre pa za to, da zakonodajalec obrazloži, kaj je očitna 
nevarnost. Prosim, proučite to, preden se bo ta amandma razmnožil. Ne gre 
namreč samo za toksično, ampak za očitno nevarnost, ki jo mora zakonodajalec 
po prejšnjem odstavku tega člena natančneje opredeliti. Tovariš delegat, prosim, 
da si priskrbite 10 podpisov, ker je bil amandma šele sedaj predložen. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Prosim vas, da ste pri tem potrpežljivi in da vzamete v roke poročilo Zako- 

nodaj no-pravne komisije z dne 19. 2. 1975. To je prvo poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije k predlogu zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

Na podlagi tega poročila bomo glasovah o amandmajih Zakonodaj no-pravne 
komisije k 3., 9., 21., 23., 42., 43., 46. in 47. členu, katerega pa je Komisija do- 
polnila še z amandmajem, ki je razviden iz njenega dodatnega poročila z dne 
14. 3. 1975. Pri večini teh amandmajev gre za predloge redakcijskega značaja 
in ne za vsebinske amandmaje. Zato predlagam, da o vseh amandmajih iz 
prvega poročila Zakonodajno-pravne komisije glasujemo skupaj. S temi amand- 
maji soglaša predlagatelj in soglašajo vsi odbori, ki so pristojni za obravnavo 
tega predloga. Ali kdo od delegatov morda predlaga, da ne bi glasovali skupaj, 
ampak po členih? (Ne.) 

Kdor je torej za te amandmaje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije iz njenega po- 
ročila z dne 19. 2. 1975 z večino glasov sprejeti. 

Prosim vas, da sedaj vzamete v roke poročilo Odbora našega zbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj z dne 19. 2. 1975 in dodatno poročilo tega 
odbora. Iz dodatnega poročila je namreč razvidno, da je Odbor umaknil svoj 
amandma k 25. členu. 

Glasovali bomo o dveh amandmajih odbora, in sicer k 34. in 48. členu. 
S tema amandmajema soglaša Zakonodajno-pravna komisija. Iz danes pred- 
loženega poročila Izvršnega sveta ugotavljam, da tudi predlagatelj soglaša 
s temi amandmaji. Ker gre pri tem za vsebinske amandmaje, predlagam, da 
glasujemo po členih. 

Kdor je torej za amandma odbora k 34. členu predloga zakona, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata.) 

Ugotavljam, da je ta amandma odbora z večino glasov sprejet. 
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Kdor je za amandma odbora k 48. členu predloga zakona, naj prosim gla- 
suje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 
delegati.) 

Ugotavljam, da je ta amandma odbora z večino glasov sprejet. 
Sedaj vas prosim, da vzamete v roke dodatno poročilo Zakonođajno-pravne 

komisije z dne 14. marca 1975. V tem poročilu so navedeni vsi amandmaji, ki 
so jih predlagale skupine delegatov in posamezni delegati, z izjemo amandmaja, 
ki so ga predložili delegati iz občine Litija šele danes. Pri tem je nujno, da 
glasujemo o vsakem amandmaju po členih. 

Preden pa bi prišli na glasovanje, vprašujem delegate iz mesta Ljubljana, 
občin Ljubljana-Moste-Polje, Ravne na Koroškem, Maribor, Radlje ob Dravi, 
Nova Gorica, Koper in Celje, ali vztrajajo pri tistih amandmajih, s katerimi 
ne soglašajo Odbor, Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj! 

Delegat iz mesta Ljubljana? Vztrajate pri amandmaju ali ga umikate? 
(Umikam.) 

Ljubljana-Moste-Polje? Vztrajate pri amandmaju. 
Ravne na Koroškem? Tovariš Kitek, če mislite, da je potrebno ta amandma 

obrazložiti, prosim če pridete do govornice! 

Dušan Kitek (iz klopi): Ne vem, za kateri amandma gre. 

Predsednica Mara Zlebnik: Ne poznate amandmaja vaše skupine? 
Predložil ga je v imenu vaše skupine tovariš Franc Volentar, delegat vaše 
skupine. Ker ne poznate tega amandmaja, pomeni, da se ne morete izreči. 

Maribor? Delegata ni. Verjetno pa vztraja pri amandmaju. 
Radlje ob Dravi? (Vztrajam.) 
Nova Gorica? (Vztrajam.) 
Koper? Delegata ni. 
Celje? (Vztrajam.) 
Iz poročila predlagatelja lahko razberemo, da se predlagatelj večinoma 

strinja s stališči Zakonodajno-pravne komisije, razen v dveh primerih, glede 
katerih vas bom pri obravnavi posameznih členov opozorila. Predlagatelj je 
namreč soglašal z nekaterimi amandmaji delegatov, Zakonodajno-pravna ko- 
misija pa je te amandmaje nekoliko drugače formulirala. 

Sedaj lahko preidemo na glasovanje o amandmaju k 4. členu. Amandma 
predlaga skupina delegatov iz mesta Ljubljana. Odbor, Zakonodajno-pravna 
komisija in predlagatelj s tem amandmajem ne soglašajo. Ugotavljam, da je 
delegat mesta Ljubljana ta amandma umaknil, kar pomeni, da o njem ni treba 
glasovati. 

K 4. členu predlaga amandma tudi skupina delegatov iz občine Ljubljana- 
Moste-Polje. Delegat občine Ljubljana-Moste-Polje vztraja pri amandmaju. 
Zakonodajno-pravna komisija, naš odbor in predlagatelj z amandmajem ne 
soglašajo. V poročilu Zakonodajno-pravne komisije je širša obrazložitev o tem, 
zakaj z amandmaji ne soglaša. 

Kdor je za predloženi amandma, naj prosim glasuje! (4 delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (35 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.) 

Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. 
K temu členu predlagajo povsem istoveten amandma: skupina delegatov 

iz občine Maribor, skupina delegatov iz občine Radlje ob Dravi in delegat Franc 
Volentar iz skupine delegatov iz občine Ravne na Koroškem. S tem amand- 
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majem ne soglašajo: Zakonodajno-pravna komisija, Odbor našega zbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in predlagatelj. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje ! (4 delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (34 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (20 delegatov.) 

Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet.. 
Skupina delegatov iz občine Nova Gorica je k 5. členu predlagala amandma, 

katerega je Zakonodajno-pravna komisija v bistvu sprejela, vendar je zaradi 
jasnosti zakonskega besedila sprejela svoj amandma, s katerim soglaša tudi 
Odbor. Gre za amandma k 3. točki prvega odstavka. Predstavnik predlagatelja 
soglaša z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je ta amandma z večino glasov sprejet. 
K 5. členu je predlagala amandma tudi skupina delegatov iz občine Koper, 

in sicer k 2. točki prvega odstavka. Zakonodajno-pravna komisija, naš odbor 
in predlagatelj s tem amandmajem ne soglašajo. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (2 delegata glasujeta za.) Je 
kdo proti? (39 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da ta amandma ni dobil potrebne podpore in ni sprejet. 
Skupina delegatov iz občine Celje predlaga amandma k 7. členu, s ka- 

terim soglašajo: Zakonodajno-pravna komisija, naš odbor in predlagatelj. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je ta amandma soglasno sprejet. 
Skupina delegatov iz občine Koper predlaga amandma k drugemu odstavku 

8. člena, s katerim soglašajo: Zakonodajno-pravna komisija, naš odbor in pred- 
lagatelj. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je ta amandma z večino glasov sprejet. 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga v skladu s svojim amandmajem 

k 9. členu, ki smo ga že sprejeli, tudi amandma k drugemu odstavku 8. člena. 
S tem amandmajem soglašata naš odbor in predlagatelj. 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k drugemu odstavku 
8. člena, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta amandma soglasno sprejet. 
Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Moste-Polje predlaga črtanje drugega 

odstavka ter dopolnitev tretjega odstavka 9. člena. Naš odbor, Zakonodajno- 
pravna komisija in predlagatelj s tem amandmajem ne soglašajo. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo 
proti? (42 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.) 

Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. 
Skupina delegatov iz občine Koper predlaga dopolnitev 9. člena. Predla- 

gatelj, Odbor in Zakonodajno-pravna komisija s tem amandmajem ne sogla- 
šajo. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (2 delegata glasujeta za.) Je kdo 
proti? (41 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. 



264 Zbor občin 

Crtanje drugega odstavka 9. člena predlagajo: skupini delegatov iz občin 
Maribor in Radlje ob Dravi ter delegat Franc Volentar iz Raven na Koroškem. 
S tem amandmajem ne soglašajo: Zakonodajno-pravna komisija, naš odbor in 
predlagatelj. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo 
proti? (44 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14) delegatov. 

Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. 
Tovariši delegati, ker je ta obravnava precej duhomorna in da bi se malo 

osvežili, predlagam, da sejo prekinemo za 30 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati. Obveščam 
vas o naslednjem: 

Zbor združenega dela je ob obravnavi te točke dnevnega reda sprejel pred- 
log delegata v Zboru združenega dela, da naj se zakon o zdravstvenem nadzor- 
stvu nad živili obravnava kot osnutek zakona in ne kot predlog zakona. Zato je 
odveč, da bi še naprej glasovali o amandmajih. To je nepotrebno delo, ker bo, 
glede na to, da v enem zboru predlog zakona ni bil obravnavan kot predlog, 
ampak kot osnutek zakona, moral predlagatelj pripraviti nov predlog zakona 
in ga predložiti. Predlog zakona bomo torej takrat obravnavali. Opozarjam vas, 
ko bodo delegacije dobile nov predlog zakona, bo treba ponoviti postopek pred- 
ložitve amandmajev, če bi o kakšni stvari v novem predlogu zakona delegati 
še imeli pripombe. 

Zaključujem razpravo in glasovanje o amandmajih k predlogu zakona o 
zdravstvenem nadzorstvu nad živili in predlagam, da sprejmemo sklep, da 
predlagatelj pri pripravi novega predloga zakona upošteva amandmaje, pred- 
ložene našemu zboru in današnjo razpravo v zboru kot pripombe k osnutku 
zakona. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o graditvi objektov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svoja 
predstavnika določil tovariša Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in repu- 
bliškega sekretarja za industrijo, in tovariša Dragana Rajiča, svetovalca repu- 
bliškega sekretarja za industrijo. 

Tovariš Rajič, boste ustno obrazložili ta predlog? (Ne.) 
Predlog zakona smo vam poslali z dopisom dne 4. 3. 1975. Predlog zakona 

so obravnavali: Odbor našega zbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora združenega dela za stanovanj sko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki je prav tako predložila pismeno 
poročilo. Obe poročili ste prejeli. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poro- 
čilom? (Ne.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati ? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 
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Kdor je za predlog zakona o dopolnitvi zakona o graditvi objektov, naj 
prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o dopolnitvi zakona 
o graditvi objektov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Jožeta Tepino, namestnika republiškega 
sekretarja za finance. Je tovariš Tepina tukaj? (Ga ni.) Nekoliko bomo počakali. 
Ce ne bo predstavnika predlagatelja, pa bomo to točko preskočili in se kasneje 
nanjo vrnili. 

Predlagam, da preskočimo 13. točko dnevnega reda, ker ni predstavnika 
Izvršnega sveta. Nanjo se bomo vrnili kasneje. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih 
organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v So- 
cialistični republiki Sloveniji za leto 1975.. 

Predlog odloka je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika 
določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekretarja v Republiškem se- 
kretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Želi tovariš Oblak 
še ustno obrazložiti ta predlog? (Ne želi.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom dne 4. 3. 1975. Predlog odloka so 
obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela 
za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je tudi predložila pismeno poročilo. Omenjeni poročili ste prejeli. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenima poročiloma? 
(Ne.) 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Nihče ne želi razpravljati? Zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovah o amandmajih Odbora za finance našega zbora k 
naslovu predloga odloka, k III. točki ter'k novi III. točki. Zakonodajno-pravna 
komisija s temi amandmaji soglaša. Vprašujem še predstavnika predlagatelja, 
ali s temi amandmaji soglaša! (Da.) O vseh treh amandmajih bomo glasovali 
skupaj. Je kdo od delegatov nasprotnega mnenja? (Ne.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za finance k naslovu, k III. točki 
in k novi III. točki. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel te amandmaje Odbora za finance. 
Glasovali bomo še o predlogu odloka v celoti. 
Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razdelitvi deviz 

za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v Socialistični republiki 
Sloveniji za leto 1975. 
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Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za obvezno 
razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog za obvezno^ razlago je Skupščini predložila v obravnavo Zakono- 
dajno-pravna komisija in za svojo predstavnico določila tovarišico Dragico 
Rome, ki bo predlog za obvezno razlago tudi ustno obrazložila! 

Dragica Rome: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav ste prejeli pismeni predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. 
člena zakona o stanovanjskih razmerjih, mi dovolite še ustno obrazložitev 
predloga Zakonodajno-pravne komisije, še zlasti zato, ker so stališča, kakršna 
so bila predložena Skupščini, dobila odmev tudi v naših časopisih. 

Po sprejemu zakona o stanovanjskih razmerjih v lanskem letu so pri ures- 
ničevanju pravic, ki jih daje zakon imetniku stanovanjske pravice, nastale ne- 
katere dileme glede razlage posameznih določb, predvsem pa določbe tretjega 
odstavka 67. člena tega zakona. 

Zakon namreč v prvem odstavku tega člena določa, da je mogoče imetniku 
stanovanjske pravice odpovedati stanovanjsko pogodbo, če je dobil od organi- 
zacije združenega dela kot stanodajalca, tudi tedaj, kadar mu preneha lastnost 
delavca v združenem delu po lastni izjavi, razen v primerih upokojitve, ali pa 
zaradi obsodbe za kaznivo dejanje na kazen, ki ima po samem zakonu za 
posledico izgubo lastnosti delavca v združenem delu, ali zaradi hujše kršitve 
delovne obveznosti. 

Tretji odstavek pa določa, da določba prvega odstavka ne velja za imetnika 
stanovanjske pravice, ki je dopolnil 10 let delovne dobe ali krajšo delovno dobo, 
določeno s splošnim aktom stanodajalca. 

Pri uporabi tretjega odstavka tega člena nastopa sporno vprašanje, ali je 
pridobitev stanovanjske pravice vezana na 10-letno delovno dobo, doseženo v 
organizaciji združenega dela, ki daje stanovanje, ali na 10-letno delovno dobo, 
doseženo pri katerikoli organizaciji. 

Pri uporabi tretjega odstavka 67. člena je prišlo v praksi in pred sodišči 
do različnih, celo povsem nasprotnih tolmačenj. Zaradi česar se številne orga- 
nizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti ter 
pravni strokovnjaki in pravni teoretiki obračajo na Skupščino Socialistične 
republike Slovenije za mnenje, kako se razlaga ta določba oziroma kakšen je bil 
namen zakonodajalca ob sprejemanju tega zakona. 

Na Zakonodajno-pravno komisijo so se obrnili s prošnjo za razlago te sporne 
določbe: Združenje visokošolskih zavodov Maribor, »Iskra« — industrija ele- 
mentov za elektroniko Ljubljana — TOZD Keramika Vižmarje, Splošno grad- 
beno podjetje Gorica in Občinsko javno pravobranilstvo Kranj. 

Hkrati pa je časopis Delo objavil več člankov, in to »Nujna avtentična 
razlaga« Sveta Varška z dne 21. 12. 1974 ter kot odmev na ta zapis članka 
dr. Sime Ivanka in Jolanke Kuhar, v katerih opozarjajo na nejasnost te določbe 
ter na potrebo po obvezni razlagi. 

Zagovorniki posebne delovne dobe navajajo, da 10-letna splošna delovna 
doba ni tako dolga, da bi opravičevala pridobitev neomejene stanovanjske pra- 
vice v organizaciji združenega dela. Prispevek delavca je v 10 letih premajhen, 
da bi opravičeval pridobitev stanovanjske pravice na podlagi prispevka iz mi- 
nulega dela. Stanovanje, ki ga dodeljuje organizacija združenega dela, je torej 
predvsem rezultat dela drugih delavcev, ki na podlagi vzajemnosti in solidarnosti 
v organizaciji združenega dela prispevajo sredstva za stanovanjski sklad. 
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Zagovorniki splošne delovne dobe pa opirajo svoja stališča na dejstvo, da 
delavec, ki dela 10 let v različnih organizacijah združenega dela, prispeva v 
poprečju enak znesek za družbeno reprodukcijo stanovanj kot delavec, ki 
dela 10 let v isti organizaciji združenega dela, le da je delavec, ki je večkrat 
menjal organizacijo združenega dela, dal svoj prispevek v različnih organiza- 
cijah. Poleg tega pa je treba upoštevati, da veliko število, skoraj polovica de- 
lavcev, ne ostane v isti organizaciji združenega dela 10 let in tako ti delavci 
prispevajo skoraj polovico sredstev za stanovanjski sklad, do katerega imajo 
pravico le delavci, ki ostanejo nad 10 let. 

Ustava izrecno določa, da delavci v združenem delu ne morejo z družbenimi 
sredstvi pridobivati materialnih koristi in drugih prednosti, ki ne temeljijo 
na njihovem delu. Prispevek delavcev, ki so zapustili delovno organizacijo, 
še preden so izpolnili 10 let delovne dobe, prav gotovo omogoča delavcem, ki 
ostanejo daljši čas, prilaščanje rezultatov tujega minulega dela. 

Hkrati pripominjamo, da pisanje v nekaterih časopisih, kot je na primer 
članek Ferija Zardina v ITD, nima ničesar skupnega z obvezno razlago 67. člena, 
ker se primer, ki ga opisuje, obravnava po drugih določbah tega zakona in je 
tako enostransko pisanje le usluga tistim, ki hočejo po nezakoniti poti na spe- 
kulativni način pridobiti stanovanjsko pravico na račun delavcev, ki so odvajali 
svoje prispevke za stanovanjski sklad in so torej edini upravičeni do stanovanj- 
ske pravice. 

Da bi zvedeli, kako to določbo razlagajo sodišča v Socialistični republiki 
Sloveniji, je bila izvedena med sodišči anketa, na podlagi katere je bilo ugotov- 
ljeno, da sodišča zastopajo dvoje različnih stališč ter nanje opirajo tudi svoje 
sodne odločbe. Po enem stališču je s tretjim odstavkom tega člena mišljena 
10-letna delovna doba, dosežena v organizaciji združenega dela, ki daje stano- 
vanje, torej posebna delovna doba, po drugem stališču pa gre za delovno dobo, 
doseženo v katerikoli organizaciji združenega dela, torej za splošno delovno 
dobo. Zaradi tako različnih razlag te določbe se je pokazala potreba po obvezni 
razlagi. 

Hkrati pa je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije poleg številnih prošenj, kako se razlaga ta določba, prejela tudi 
pobudo Splošnega gradbenega podjetja Gorica, da uvede postopek ter predlaga 
pristojnim zborom predlog za obvezno razlago te določbe. 

Ob obravnavi pobude je Komisija sicer ugotovila, da je določba tretjega 
odstavka 67. člena povsem nedvoumna, da pa je zaradi različnih razlag, ki iščejo 
analogijo predvsem v dosedanji ureditvi, ter zaradi neupoštevanja preostalih 
določb zakona, predvsem pa načela vzajemnosti in solidarnosti, na katerem 
temelji stanovanjska pravica, potrebna obvezna razlaga, da bi se tako odpravila 
različna uporaba te določbe pred sodišči in da bi bila odpravljena dilema za 
organizacije združenega dela in za nosilce stanovanjske pravice, ki so zaradi 
različne uporabe prizadeti. 

Ker se z obvezno razlago rii mogoče spuščati v presojo ustreznosti in pri- 
mernosti posamezne določbe, pač pa je obvezna razlaga le ugotovitev namena 
zakonodajalca, to je Skupščine Socialistične republike Slovenije ob sprejemanju 
zakona oziroma ker se lahko z obvezno razlago posamezna določba razlaga v 
duhu celotnega zakona in njegovega pomena, če namena zakonodajalca ni mo- 
goče nedvoumno ugotoviti iz dokumentacije, predložene Skupščini ob sprejema- 
nju predpisa, iz celotnega gradiva, ki je na razpolago, predvsem pa iz predloga 
predlagatelja ter stališč in pripomb teles skupščine izhaja, da je bila s tretjim 
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odstavkom mišljena splošna, to je 10-letna delovna doba, ki jo je imetnik sta- 
novanjske pravice dosegel v katerikoli organizaciji združenega dela ali v de- 
lovnem razmerju pri zasebnem delodajalcu ali na delu izven Jugoslavije, kamor 
je delavca poslala naša organizacija združenega dela in je v medsebojnem 
razmerju v združenem delu pri tej organizaciji. V to delovno dobo pa se ne 
všteva delovna doba, pridobljena z beneficiranjem po posebnih predpisih. 

Namen zakonodajalca, torej Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
pa je mogoče ugotoviti tudi iz postopka nastajanja in dopolnjevanja zakonske 
določbe. Tako je na primer dotlej veljavni zvezni zakon o stanovanjskih raz- 
merjih (Uradni list SFRJ, št. 11/66) v četrtem odstavku 63. člena določal, da 
določba prvega odstavka, ki je tudi v celoti prevzeta v sedanji republiški zakon, 
ne velja, če je imetnik stanovanjske pravice več kot 10 let ali krajši dogovorjeni 
čas uporabljal stanovanje ali stanovanja, ki jih je dobil glede na svoje delovno 
razmerje s stanodajalcem. Dotlej veljavni zvezni zakon je torej vezal pridobitev 
stanovanjske pravice na 10-letno uporabo stanovanja, ki ga je imetnik stano- 
vanjske pravice dobil glede na svoje delovno razmerje s stanodajalcem. Tako 
opredeljena določba je bila v celoti prevzeta v tretji odstavek 85. člena osnutka 
zakona, ki mu je bila dodana tudi varianta k tretjemu odstavku, ki se je 
glasila: 

»Določba prvega odstavka ne velja, če je imetnik stanovanjske pravice 
nepretrgoma daljši čas uporabljal stanovanje, ki ga je dobil glede na svoje 
delovno razmerje s stanodajalcem; ta čas pa mora biti določen s splošnim aktom 
stanodajalca.« 

Tako tretji odstavek kot tudi varianta k tretjemu odstavku osnutka sta 
vezala stanovanjsko pravico še na oba kriterija: na uporabo stanovanja in na 
delo pri stanodajalcu. K tako opredeljenim določbam osnutka so dali svoje 
pripombe: Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za vloge in pritožbe, Odbor 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo Republiškega zbora, 
Zasedanje delegatov občin, ki so vsi, razen Odbora za urbanizem ter stanovanj- 
sko in komunalno gospodarstvo Republiškega zbora, menili, da je potrebno 
stanovanjsko pravico vezati na delovno razmerje, in to na določeno dobo, ki je 
lahko tudi daljša od 10 let. Nikakor pa ne ustreza določba, ki veže pridobitev 
stanovanjske pravice na določeno dobo uporabe stanovanja, ki ga je delavec 
dobil v zvezi z delom pri stanodajalcu. Opozorjeno je bilo, da ustavna pravica 
do stanovanja kot splošna pravica človeka in občana ne more biti vezana na 
delo v isti organizaciji, saj bi pojmovanje stanovanjskega sklada, vezano na 
temeljno organizacijo združenega dela oziroma delovno organizacijo, negiralo 
pojem družbene lastnine kot celotne lastnine delovnih ljudi in občanov in kot 
skupne neodtujljive osnove družbenega dela in družbene reprodukcije, name- 
njene za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov ter za razvi- 
janje materialne osnove socialistične družbe in socialističnih samoupravnih 
odnosov. Opredeljevanje družbene lastnine v smislu izključne razpolagalne pra- 
vice organizacije združenega dela, s katero se delavec zavezuje k delu v do- 
ločeni organizaciji, sili v razmišljanje o ustvarjanju neke vrste podjetniške last- 
nine kot oblike prilaščanja rezultatov tujega dela, ki je tuja samoupravnim 
socialističnim odnosom. 

Upoštevajoč te pripombe je predlagatelj zakona predložil Skupščini sedanje 
besedilo zakona, ki se v fazi predloga ni spreminjalo in iz katerega je torej 
v razmerju do osnutka zakona in takrat veljavnega zveznega zakona v celoti 
odpadla varianta, iz tretjega odstavka 85. člena osnutka zakona pa je izpadlo 
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besedilo: »uporabljal stanovanje, ki ga je dobil glede na svoje delovno razmerje 
s stanodajalcem«. Iz tako nastalega tretjega odstavka 67. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih je mogoče nedvoumno zaključiti, da je zakonodajalec pri 
pripravi predloga zakona mislil na splošno, torej 10-letno delovno dobo, pri- 
dobljeno v katerikoli organizaciji združenega dela, saj je vezanje na uporabo 
stanovanja in delo pri isti organizaciji združenega dela bilo v fazi osnutka 
zakona še sestavni del te odločbe, v fazi predloga zakona pa je odpadlo. Zelo 
jasno in nedvoumno besedilo tretjega odstavka 85. člena osnutka zakona, ki je 
vezalo stanovanjsko pravico na uporabo stanovanja, pridobljenega na podlagi 
delovnega razmerja s stanodajalcem, je bilo nadomeščeno z 10-letno splošno 
delovno dobo. 

Zakonodajno-pravna komisija se je obrnila tudi na nekatere republiške 
organe in organizacije, ki so sodelovali že v fazi sprejemanja zakona, da bi tudi 
prek njih ugotovila, kakšno stališče so zavzemali v fazi sprejemanja tega zakona 
ter kakšno stališče sedaj zastopajo. Svoje stališče so posredovali: Republiški 
sekretariat za urbanizem kot predlagatelj zakona, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Republiški svet za vprašanja družbene ureditve, Republiški sekre- 
tariat za delo, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije. 

Vsi navedeni ugotavljajo, da je bila s 67. členom zakona o stanovanjskih 
razmerjih mišljena splošna delovna doba, to je desetletna delovna doba, ki jo 
je delavec kot nosilec stanovanjske pravice pridobil v katerikoli organizaciji 
združenega dela, ki temelji na pravici delavca iz njegovega sedanjega in minu- 
lega dela ter na načelu vzajemnosti in solidarnosti, na podlagi katerega vsi 
delavci v združenem delu prispevajo sredstva za razširjeno reprodukcijo sta- 
novanj. 

Hkrati pripominjamo, da je Republiški sekretariat za urbanizem kot pred- 
lagatelj zakona opozoril, da prihaja do sporne razlage tudi zato, ker vprašanja 
pravic iz minulega dela še niso normativno urejena in je republiški zakon o 
stanovanjskih razmerjih prvi reguliral dosežene družbenoekonomske odnose, 
čeprav sistemsko sodijo v zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu. 

Poleg tega pa je potrebno določbo 67. člena zakona razlagati v kontekstu 
vseh določb zakona, predvsem pa ob upoštevanju določbe 1. člena, v kateri je 
izraženo načelo, da delovni ljudje pridobijo stanovanjsko pravico na podlagi svo- 
jega prispevka iz osebnega dohodka za razširjeno reprodukcijo stanovanj ter 
uspehov svojega dela in prispevkov iz sedanjega in minulega dela za povečanje 
dohodka temeljne organizacije združenega dela in celotnega družbenega do- 
hodka. To pravico uresničujejo delovni ljudje in občani s svojimi sredstvi ter 
združevanjem svojega dela in sredstev na temelju vzajemnosti in solidarnosti z 
delom in sredstvi drugih v samoupravnih stanovanjskih skupnostih, organiza- 
cijah združenega dela, krajevnih skupnostih in občini. 

Tudi dejansko stanje potrjuje omenjena zakonska načela, saj delovni ljudje 
že od 1971. leta dalje obvezno odvajajo sredstva za stanovanjsko graditev, ki se 
uporabljajo tudi za razširjeno reprodukcijo stanovanj izven temeljnih organi- 
zacij združenega dela. Glede na tako ugotovljeni namen predlagatelja zakona 
in Skupščine Socialistične republike Slovenije v fazi sprejemanja Zakonodajno- 
pravna komisija predlaga vašemu zboru, da predloženo obvezno razlago obrav- 
nava in sprejme. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Predlog za obvezno razlago ste prejeli 
z dopisom z dne 21. 2. 1975, to je z gradivom za prejšnjo sejo zbora. Prav tako 
pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog za obvezno razlago sta obravnavala Odbor našega zbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora 
združenega dela za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki sta 
predložila skupno pismeno poročilo, katerega ste prejeli. Zeli morda poročevalec 
Odbora še kaj dodati k pismenemu poročilu? (Ne želi.) O predlogu za obvezno 
razlago pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Ema Mer- 
telj, delegatka občine Jesenice! 

Ema Mertelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov volilnega območja 9 — občina Jesenice je k predlogu 

za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih raz- 
merjih, pri čemer je še posebej analizirala probleme na tem področju, sklenila 
predložiti nekatere pripombe. 

Skupina je pri obravnavi omenjene razlage izhajala iz prakse, da v organi- 
zacijah združenega dela v občini Jesenice nikakor ni mogoče sproti reševati 
vseh stanovanjskih problemov delavcev, kljub temu da po sprejetem samo- 
upravnem sporazumu organizacije združenega dela vlagajo vsa možna razpo- 
ložljiva sredstva. 

Organizacije združenega dela dodeljujejo stanovanja po posebnem ključu, 
ki ga določijo s svojim samoupravnim aktom. V nekaterih temeljnih organi- 
zacijah združenega dela nastaja problem, ker razpisi prostih delovnih mest 
ostajajo brezuspešni, če ni mogoče delavcu zagotoviti stanovanja. Pojavljajo 
pa se primeri, da delavec združi delo v temeljni organizaciji združenega dela 
in pridobi stanovanje, po enem letu ali pa še prej pa zapusti temeljno organi- 
zacijo ter se zaposli v drugi organizaciji združenega dela ali pa v tujini, stano- 
vanje pa obdrži. To pa pomeni, da od takega delavca, ki ima že več kot 10 let 
skupne delovne dobe, ne bo več mogoče dobiti stanovanja. Fluktuacija delavcev 
je v občini Jesenice velika, vendar je doslej stanovanje zelo pozitivno vplivalo 
na stalnost v delovnih organizacijah. Zato se delegati niso strinjali z razlago tret- 
jega odstavka 67. člena zakona o stanovnjskih razmerjih in predlagajo, da se 
upošteva le 10-letna delovna doba pri stanodajalcu. 

Delegati to pripombo predlagajo zaradi stališča, da taka določba v ničemer 
ne bi kratila samoupravnih pravic delavcev v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela. Nasprotno, mnenja smo, 3a bi taka določba njihove samoupravne 
pravice le poglobila. Znano je namreč, konkretno v temeljnih organizacijah 
združenega dela na Jesenicah, da zaradi primanjkljaja stanovanjskega sklada 
vlagajo v stanovanjsko graditev znatno več, kot to določa predpis o obvezni 
prispevni stopnji za graditev stanovanj. 

S predlagano obvezno razlago pa bi bila ta sredstva delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela na nek način odtujena, saj bi s tem podpirali 
tiste temeljne organizacije združenega dela, ki temu vprašanju ne dajejo dovolj 
pozornosti. Tudi iz drugih razlogov predlagana obvezna razlaga ni sprejemljiva, 
saj bi zaradi nje v bistvu podpirali tudi tiste delavce, ki v kratkem času veliko- 
krat menjajo delovno mesto v temeljnih organizacijah združenega dela. Velika 
fluktuacija delavcev pa vsekakor ni v prid stabilizacijskim programom in na- 
porom za boljše rezultate dela, pa tudi špekulacijam pri kandidiranju za 
prosta delovna mesta bo odprta pot. 
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Skupina delegatov za Zbor občin za območje občine Jesenice opozarja, da 
bi takšna obvezna razlaga utegnila povzročiti težave pri uresničevanju nalog, 
ki izhajajo iz programov in družbenih dogovorov. Zato predlaga zboru, naj 
naloži predlagatelju obvezne razlage, da prouči posledice, ki bi v zvezi s tem 
nastale, in jih pri predlaganju obvezne razlage tretjega odstavka 67. člena 
zakona upošteva in predvidi rešitev takih problemov. 

Opozorila bi na konkretne stanovanjske razmere na Jesenicah, ki so res 
težke in je ta obvezna razlaga zaradi tega nesprejmljiva. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Razpravljal bo 
tovariš Stane Kukec, delegat iz občine Vrhnika! 

Stane Kukec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin republiške skupščine iz občine Vrhnika 

meni, da je odločitev, da se izda obvezna razlaga tretjega odstavka 67. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ne samo pravilna, ampak tudi nujna, saj je 
dosedanja možnost različnih razlag povzročala neenakopraven položaj priza- 
detih strank. 

Skupina delegatov ne želi ocenjevati pravilnosti razlage omenjenega člena, 
saj je ta razlaga logična posledica elementov, ki so bili prisotni pri opredelitvi 
takšne rešitve ob sprejemu zakona. Takrat je bilo jasno, da želimo s to določbo 
zaščititi delavca in njegove stanovanjske pravice. S tem smo se vsi strinjali. 
Se posebej smo bili za takšno rešitev, ker smo računali na hitrejši postopek 
širjenja stanovanjskega sklada, kar pa danes žal ni tako. 

Dejstvo je, da kljub upoštevanju minulega dela nikdar nismo zanemarili 
interesov in potreb pri širjenju stanovanjskega sklada in družbenih najemnih 
stanovanj. O tem razmišljamo predvsem zato, ker se Zakonodajno-pravna ko- 
misija opira na trditev, da že od 1961. leta vsi delovni ljudje prispevamo sred- 
stva za vzajemno pokrivanje potreb na področju stanovanjskega gospodarstva. 
Ob tem namreč pozabljamo, da smo javno priznali, in to je bilo tudi osnovno 
vodilo za postavitev novih odnosov v stanovanjski politiki, da je v preteklosti 
na tem področju vladala precejšnja stihija, ko smo imeli gospodarsko močne 
delovne organizacije, ki niso vlagale prav nobenih sredstev v graditev najemnih 
družbenih stanovanj. Ce pa so že vlagale, potem tega niso delale zaradi delavcev, 
ki so bili na repu lestvice osebnih dohodkov, ampak zaradi tako imenovanih 
»■kadrovskih stanovanj«. To so dejstva, ki jih ne moremo izbrisati, saj nam jih 
vsak dan potrjuje ogromen stanovanjski primanjkljaj. 

Ta obvezna razlaga pa bo nedvomno dobila svoj odraz v zmanjšanem 
obsegu gradnje družbenih najemnih stanovanj. Zato menimo, da je kljub prvič 
dosledno v praksi izvedenemu načelu minulega dela in tudi izenačenemu delu 
delavca ne glede na to, kje si je izbral mesto zaposlitve, takšna odločitev pre- 
uranjena zato, ker spravlja v neizenačen položaj delovne organizacije, ki so se 
načrtno lotile reševanja problema socialne varnosti delavca pri reševanju nje- 
govih stanovanjskih problemov, v razmerju do drugih, ki kljub vsem možnostim 
tem vprašanjem niso dajale nobene pozornosti. 

Na podlagi novih načel urejevanja celotnega področja stanovanjske politike 
smo se dogovorili tudi za nekatere bistvene izenačene obveznosti na tem pod- 
ročju. Prav to je tudi osnova za enakovredno udeležbo slehernega delovnega 
človeka in delovne organizacije pri zagotavljanju vzajemnih in solidarnostnih 
sredstev za stanovanjsko gradnjo. 
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Zato je neposredno odločanje delavcev o tako pomembnih vprašanjih nujno. 
Interes za rešitev tega vprašanja med delavci je zelo velik. 

Zato sem dolžan posredovati stališče skupine delegatov, ki je odraz razprav 
v nekaterih večjih temeljnih samoupravnih skupnostih v občinah. Stališče je 
naslednje: 

Predlagamo, da se sproži postopek za ponovno preverjanje določbe tretjega 
odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih oziroma v zvezi s tem 
postopek za spremembo zakona. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš dr. Miro Saje, predstavnik Izvršnega sveta! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da je predlog za obvezno razlago zelo temeljito in vsestransko 

obrazložen, zaradi česar ni treba ponavljati razlogov, ki ga utemeljujejo. Pred- 
vsem bi rad poudaril bistvo vsebine predloga za obvezno razlago, ki je v tem, 
da v skladu z ustavo opredeljuje — glede na stanovanja v družbeni lastnini 
in glede na načela solidarnosti delavcev in temeljnih organizacij združenega 
dela ter na mobilnost delovne sile, kar se odraža tudi v našem gospodarskem 
razvoju — temeljna izhodišča, na podlagi katerih se svoboščine in pravice de- 
lavcev, ki izhajajo iz dela in pri delu, oblikujejo s tako uporabo tretjega od- 
stavka 67. člena tega zakona. 

Poudarim naj tudi, da so se s tem predlogom strinjali vsi prizadeti repu- 
bliški upravni organi (Izvršni svet, Zveza sindikatov Slovenije, odbori repu- 
bliške skupščine, ki so predlog obravnavali) in da smo dobili tudi številne potr- 
ditve pravilnosti take obvezne razlage prek pisem samih temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Tudi od delegatov občinskih skupščin nismo prejeli nobenih pripomb, vsaj 
tako smo seznanjeni. Ob razpravi o predlogu za obvezno razlago bi predlagal, 
da posameznim konkretnim primerom ne posvetimo preveč pozornosti, saj z 
obvezno razlago rešujemo sistemsko vprašanje pravic delavcev, ki izhajajo iz 
dela in pri delu, ne pa posamezne stanovanjske primere. 

Naj še opozorim, da samoupravne stanovanjske skupnosti pripravljajo v 
skladu z zakonom o stanovanjskih razmerjih merila za dodelitev stanovanj na 
podlagi samoupravnega sporazuma, ki ga bodo sprejele vse organizacije zdru- 
ženega dela z namenom, da bi se izenačila začetna osnova delavcev pri prido- 
bivanju najemnih stanovanj. Izvršni svet se bo zavzemal za to, da se v tem 
samoupravnem sporazumu uredijo tudi pogoji za primer, ko delavec prehaja iz 
ene organizacije združenega dela v drugo, da prejšnji stanodajalec ne bi izgubil 
svojih pravic, 

Iz vseh navedenih razlogov Izvršni svet prosi, da sprejmete predlog za 
obvezno razlago, ker boste s tem pripomogli k hitrejšemu uveljavljanju te- 
meljnih ustavnih izhodišč o solidarnosti vseh delavcev in temeljnih organizacij 
združenega dela na stanovanjskem področju. 

Predsednica Mara Žlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Be- 
sedo ima tovariš Ivo Miklavčič, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanj sko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja. 
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Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor je na dveh sejah razpravljal o predlagani obvezni razlagi 67. člena 

zakona o stanovanjskih razmerjih. Na seji pred prejšnjo sejo zbora smo o tem 
problemu razpravljali, čeprav ga nismo imeli v dnevnem redu, na zadnji seji 
pa smo imeli ta predlog v dnevnem redu. Oba tabora obeh zborov podpirata 
predlog za obvezno razlago, še posebej kot ga je obrazložila tovarišica Rometova, 
predstavnica Zakonodajno-pravne komisije. Pri razpravi smo predvsem izhajali 
iz te osnovne dileme, ki je bila že danes izražena, in načeli vprašanje, ali je res 
mogoče, da bi taka razlaga povzročila zmanjšanje interesa v organizacijah zdru- 
ženega dela za graditev najemniških stanovanj. Prišli smo do zaključka, da do 
tega ne bi mogli priti, predvsem ne, če pojmujemo, da so sredstva, ki jih izlo- 
čamo za stanovanjsko graditev, družbena sredstva, da z njimi ustvarjamo druž- 
beno premoženje in da bomo seveda prisiljeni reševati stanovanjski problem 
svojih delavcev v kakršnikoli primerni obliki tudi v bodoče. Poudarili smo, da 
gre pri tem za povsem novo problematiko na tem področju oziroma povsem novo 
organiziranost v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti in v okviru te 
za vse možnosti, ki jih imamo, da se delovne organizacije na območju samo- 
upravne stanovanjske skupnosti in občine dogovorijo za vrsto ukrepov, kako 
izvajati določeno dogovorjeno politiko na stanovanjskem področju, da bi prepre- 
čili ekscese, ki bi jih lahko povzročila taka razlaga. Prišli smo do ugotovitve, 
da posamezni primeri ne bi smeli biti argument za posploševanje nesprejemlji- 
vosti take obvezne razlage, ker v bistvu se delavci množično ne preseljujejo 
iz podjetja v podjetje. Ne vem tudi, ali je mnogo takih primerov v organi- 
zacijah združenega dela, da dodelitev stanovanja absolutno vežejo na delo v 
delovni organizaciji. Zato mislimo, da lahko v okviru samoupravne stanovanjske 
skupnosti s sprejetimi sporazumi o enotnem postopku na področju kreditiranja 
stanovanjske graditve in zagotavljanja sredstev za stanovanjsko graditev dose- 
žemo preprečitev takih ekscesov. Tudi v občinah sprejeti dogovori o kadrovski 
politiki lahko vsebujejo določene elemente preprečevanja takih ekscesov in re- 
šitve, kako se sporazumevati v primeru, če delavec želi zapustiti delovno organi- 
zacijo, ima pa od nje dodeljeno stanovanje. 

V zvezi s tem moramo ugotoviti tudi to, da fluktuacija deluje v vse smeri; 
ne samo da gredo iz organizacij združenega dela tisti, ki so dobili stanovanja, 
ampak prihajajo tudi taki, ki stanovanja že imajo. V občinah je močan tako 
imenovani splošni družbeni sklad, iz katerega so dodeljena stanovanja, v katerih 
pa stanujejo prav tako delavci, ki delajo v organizacijah združenega dela, ki 
zanje niso prispevale sredstev. 

Gre za celo vrsto elementov, ki se lahko uredijo znotraj samoupravne 
stanovanjske skupnosti z ustreznim sodelovanjem, s čimer bi se preprečili taki 
ekscesi. Mislim, da je nova stanovanjska politika dejansko povzročila veliko 
intenzivnost v stanovanjski graditvi. 

Postavil bi vprašanje, kaj je s tistimi, za katere prav tako odvajamo de- 
nar in jim dodeljujemo stanovanja v okviru solidarnostnega stanovanjskega 
sklada. Te nič ne vežemo na temeljne organizacije združenega dela, čeprav 
dobivamo sredstva za graditev njihovih stanovanj prav od teh temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. 

Zato mislim, da to, kar je bilo omenjeno v razlagi tovarišice Rometove, 
pomeni ozko podjetniško gledanje, ne pa opredelitev tega kot družbene katego- 
rije. Omenil bi tudi, da ta družbena skupnost kot celota priznava režijo za stano- 
vanjsko graditev kot družbeni strošek, ki se pokaže v ceni proizvoda, ki ga 

18 



274 Zbor občin 

plača vsak potrošnik oziroma vsak občan. Če gledamo na to obvezno razlago 
s tega zornega kota in pa v okviru možnosti, ki jih imamo na področju samo- 
upravne organiziranosti v stanovanjskem gospodarstvu, ne bi smelo biti dileme 
glede sprejetja in potrditve obvezne razlage, ki jo predlaga Zakonodajno-pravna 
komisija in ki jo podpirata odbora. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlg za obvezno razlago tretjega 
odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Kdor je za ta predlog, ki ga je predložila Zakonodajno-pravna komisija, 
naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog za obvezno razlago 
tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Vračamo se na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Jožeta Tepino, namestnika republiškega se- 
kretarja za finance. Tovariš Tepina, želite še ustno obrazložiti ta osnutek? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 3. 1975. Prav tako pa ste 
prejeli še pripombe skupine delegatov iz občine Mozirje in pripombe skupine 
delegatov iz občine Kočevje. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor 
Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Omenjeni poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
še ustmeno dopolniti? Prosim! Besedo ima tovariš Stanko Juršič, predstavnik 
Odbora za finance. 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Predlagam, da se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se prvotno 
besedilo: »po sklenjenih pogodbah do dneva uveljavitve tega zakona« nado- 
mesti z besedilom: »po sklenjenih pogodbah do 31. 12. 1975«, ker se mora uje- 
mati s spremembami v začetku tega člena. 

Predsednica Mara Zlebnik: Ali želi razpravljati predstavnik Zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim! Besedo ima tovarišica Judita Rakovec, delegatka občine 
Kranj. 

Judita Rakovec: Cenjena predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! Naša skupina delegatov ima naslednje pripombe k temu osnutku: 

K 7. členu: Navodila za popis prebivalstva v letu 1971, po katerih se je 
določalo kmečko in nekmečko prebivalstvo, niso v skladu z določbami 4. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 26-236/73). Po popisu so bili 
zajeti samo kmetje kmetijski zavarovanci, medtem ko 4. člen navedenega za- 
kona dopušča, da je lahko kmet kooperant tudi delavec, ki je s tem pridobil 
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tudi pravico do benefikacije dela obresti. Zaradi tega predlagamo, da se v 
samem zakonu natančneje določil naziv kmeta kooperanta v skladu z zakonom 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva in 
s 4. členom zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Za ugotavljanje števila kmečkega prebivalstva v posamezni občini lahko 
uporabimo podatek o številu davčnih zavezancev in njihovih družinskih čla- 
nov z upoštevanjem povprečne velikosti družine v občini. 

Predlog utemeljujemo z naslednjim: 
Od kmetov kooperantov na območju občine Kranj je 63 l0/o kmetov in 37 (°/o 

polkmetov. To so podatki zadruge po sklenjenih kooperacijskih pogodbah v 
letih 1974/1975. V 1974. letu so bili prek kmetijskih zadrug in gozdnega gospo- 
darstva Kranj dani 246 kmetom kooperantom krediti iz hranilno-kreditne službe, 
od tega je dobilo kredite 57 polkmetov ali 23,2 %. 

Imamo še pripombo k 9. členu: Določbe tega člena naj bi se uporabljale od 
1. januarja 1976. leta. To utemeljujemo s tem, da so bili kreditni pogoji za leto 
1975 objavljeni in razpisani po uveljavljenih predpisih oziroma družbenem do- 
govoru. Na podlagi predpisov so hranilno-kreditne službe zadrug in tudi neka- 
tera gozdna gospodarstva že vložile zahtevke za kredite in obvestile kmetovalce, 
kakšna je obrestna mera v 1975. letu. Kolikor bi se določbe tega zakona upo- 
rabljale po novem zakonu, bi bili v enem letu različni pogoji za posojilojemalce. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Miroslav Kosi, delegat 
občine Radlje ob Dravi! 

Miroslav Kosi: Tovarišica predsednica in spoštovani delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slove- 

nije Skupščine iz občine Radlje ob Dravi je na svoji seji obravnavala osnutek 
zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu ter 
predlagala k 5. členu naslednjo dopolnitev: 

V zadnji vrsti 1. alinee 5. člena naj se črta beseda »in« in se nadomesti 
z vejico, nadaljnje besedilo pa naj se glasi: »v obmejnih občinah z nad 20!% 
kmečkega prebivalstva in za naložbe kmečkih skupnosti«. Zaradi pomembnosti 
te dopolnitve za našo občino mi dovolite nekoliko širšo obrazložitev. 

Po dosedanjem zakonu o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu (Uradni list SRS, št. 26/70 in 26/74) se je del obresti nadomeščal 
iz proračunskih sredstev republike in občin pri vseh kreditih ne glede na vir 
sredstev. Po osnutku zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zaseb- 
nem kmetijstvu pa bi bile hranilno-kreditne službe upravičene do nadomestila 
dela obresti iz sredstev Socialistične republike Slovenije le pri kreditih, ki jih 
dajejo kmetom kooperantom iz sredstev hranilnih vlog. 

Po 5. členu predlaganega osnutka bi na primer občina Radlje ob Dravi 
morala prispevati eno tretjino nadomestila, da bi bili preostali dve tretjini kriti 
iz republiškega proračuna. Obseg sredstev, ki jih Skupščina občine Radlje ob 
Dravi daje za regresiranje dela obresti za naložbe v zasebnem kmetijstvu, se iz 
leta v leto izredno hitro povečuje, tako da skupaj z davčnimi olajšavami, pri- 
spevki za socialno zavarovanje kmetov, kmetijski sklad in izobraževanje že pre- 
sega znesek proračunskih dohodkov iz kmetijstva. Glede na to predlagamo, da 
bi se 5. člen osnutka zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu dopolnil v 1. alinei 5. člena tako, da bi bilo nadomestilo dela obresti 
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v celoti krito iz sredstev vsakoletnega republiškega proračuna, ker bi s tem 
pripomogli k hitrejšemu razvoju obmejnih občin. 

Ob stanju, kakršno je, je omembe vredno dejstvo, da je delež aktivnih 
prebivalcev, ki se v celoti ali delno ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo na tem 
področju, zaenkrat še sorazmerno visok, saj je zaposlovanje izven kmetijstva 
zaradi oddaljenosti od delovnih mest in prometne izoliranosti oteženo. Zaposlo- 
vanje izven kmetijstva v tujini je zato zelo močno. Iz informacij ter razpolož- 
ljivih materialov izhaja, da vodijo nekatere države specifično politiko do razvoja 
svojih obmejnih območij. Izrazit primer takšne politike je Avstrija, ki izvaja 
številne investicijske projekte v obmejnem predelu. Pri tem računa na zaposlo- 
vanje stalno nezaposlenih kmetijskih delavcev iz Slovenije. 

V srednjeročnem in akcijskem programu razvoja občine smo posebej pouda- 
rili, da je treba v obmejnem območju obdržati »živo mejo«, ki pa jo, kot je 
bilo že prej povedano, v glavnem predstavlja prebivalstvo, ki se ukvarja v 
celoti s kmetijsko proizvodnjo. 

Mnenja smo, da je nujno, da dokumenti, kot so družbeni plan razvoja SR 
Slovenije v letih 1971—1975, resolucija o dolgoročnem razvoju Socialistične 
republike Slovenije, stanje in razvojne težnje v prostoru SR Slovenije, ki 
opredeljujejo potrebo po hitrejšem razvoju obmejnih območij, dobijo svoj 
odsev v republiških zakonih. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Ludvik Cipot, delegat občine Murska Sobota! 

Ludvik Cipot: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam v imenu 
skupine delegatov iz občine Murska Sobota, da se 9. člen osnutka tega zakona 
spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon začne veljati 1. januarja 1976 za naložbe 
po programu investicijskih naložb v soglasju z razvojnim programom kmetijstva 
SR Slovenije za obdobje od 1974. do< 1980. leta.« Obrazložitve ne bom dal, ker jo 
je dal že delegat občine Kranj. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Vlado Gorišek, dele- 
gat občine Žalec. 

Vlado Gorišek: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in 
tovariši delegati! 

Mislim, da je osnutek o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu v načelu pozitivna zadeva. Vendar so lahko kljub temu ob prebi- 
ranju tega dokumenta določeni pomisleki. Mogoče bi se to lahko rešilo tudi 
s kakšnim samoupravnim sporazumom v okviru združenega dela, tako da bi 
bil proračun kot takšen izločen iz tega procesa, kar bi bilo konec koncev tudi 
povsem normalno in bi brez dvoma lahko te zadeve malo bolj sistemsko rešili. 

Namreč, dokler bomo vključevali na področju kmetijstva proračune, za 
katere vemo, s kakšnimi težavami se borijo, bodo to vedno le delne rešitve. 

Kljub temu, da je v drugem odstavku 5. člena določba, da krije tretjino 
sredstev sam proizvajalec, tretjina se krije iz republiškega proračuna, tretjina 
pa iz občinskega proračuna, moram poudariti, da te obveznosti pomenijo do- 
ločeno breme tudi za financiranje iz občinskih proračunov oziroma pomenijo 
tudi pomembno dodatno breme za proračun. Tudi v proračunu občine Žalec 
nismo našli dovolj sredstev, da bi lahko načrtovali pokritje teh obveznosti, kljub 
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temu, da sodi naša občina med sicer srednje razvite občine, vendar agrarno so- 
razmerno dobro razvite. 

Moram tudi reči, da navsezadnje to pomeni tudi posredno odtekanje sred- 
stev iz manj razvitih območij v bolj razvita območja, kajti v manj razvitih 
območjih je veliko kmetijskih proizvajalcev in je sorazmerno dobro razvita 
primarna kmetijska proizvodnja in nič drugega. 

Hkrati, kot je že omenil tovariš iz Radelj ob Dravi, imajo zlasti občine, 
ki sicer sodijo v srednje razvite, z visokim številom kmečkega prebivalstva 
v svoji strukturi, velike obveznosti do kmetijstva. V teh občinah so nizke cene 
kmetijskih proizvodov in pa drag reprodukcijski material, kar povzroča, da se 
dosegajo izredno slabi dohodkovni rezultati. 

Takšna občina pravzaprav od primarne kmetijske proizvodnje v bistvu 
nima nič. Ima pa še dosti problemov, ki jih mora še dodatno reševati prek 
raznih socialnih ukrepov, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, z odpisova- 
njem davkov za razne investicije in še z reševanjem kupa raznih posrednih 
problemov, kot je graditev komunikacij v hribovitih predelih in še kaj. 

Glede na to, koliko dobimo v proračun iz kmetijstva, brez dvoma veliko 
več vračamo. Končno se tudi lahko vprašamo, komu bolj koristi razvoj pri- 
marne kmetijske proizvodnje. Tistim občinam, ki so srednje razvite, oziroma 
občinam, ki imajo močno agrarno strukturo, ali razvitim občinam in centrom, 
kjer se ti proizvodi v glavnem trošijo? 

Gospodarsko razvite občine, kljub temu, da republika sodeluje pri regresi- 
ranju obrestne mere, so vendar v boljšem položaju, ker imajo izredno nizek 
odstotek kmečkega prebivalstva in ker je tudi verjetno sama kmetijska usmeri- 
tev teh kmetov v okolici teh občin povsem drugačna, kot je morda v nekaterih 
drugih krajih izven takšnih centrov. 

Sedaj, ko smo v obdobju intenzivnega povezovanja primarne kmetijske 
proizvodnje s predelovalno industrijo in trgovino, bi reševanje tega vprašanja 
sodilo pravzaprav v ta sklop in bi se občinski proračuni iz tega izločili. 

Ravno predelavo kmetijskih proizvodov in pa trgovino mora zanimati 
uspešna primarna kmetijska proizvodnja in zaradi tega sta tudi prvi poklicani, 
da primarno kmetijsko proizvodnjo ustrezno stimulirata. 

Hotel sem opozoriti na to, da s tem osnutkom zakona pravzaprav delno in 
ne dovolj energično rešujemo te probleme, zlasti še, če v to vključujemo še 
siromaštvo občinskih proračunov. 

Menim, da bi lahko tudi na tem področju rešili to vprašanje tako, kot smo 
ga rešili na marsikaterem drugem področju, na primer pri železnicah in kje 
drugje, s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem. Skrat- 
ka, veliko je možnosti, da se ti problemi rešijo v sklopu združenega dela. 

Predlagam, da bi se morda iz osnutka zakona izločili občinski proračuni 
in da bi se beneficiranje obrestne mere v zasebnem kmetijstvu rešilo v okviru 
združenega dela oziroma v okviru primarne kmetijske proizvodnje, predelave 
in pa trgovine, za kar naj bi pripravil ustrezne predloge Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Gospodarska zbornica Slovenije. Verjetno bi kazalo v okviru teh 
grupacij oblikovati ustrezne sklade, ki bi uveljavili to funkcijo. Predlagam, da 
bi se spremenil drugi odstavek 5. člena in sicer tako, da bi republiški proračun 
kril v celoti oziroma dve tretjini nadomestila obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu tudi tistim občinam, ki imajo od 20 do 35 P/o kmečkega prebivalstva, 
kar pomeni, da b'i se ta meja začela pri 20'% kmetijskih proizvajalcev. 
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Strinjam se z delegatom občine Kranj, da nekatera vprašanja v osnutku 
zakona tudi niso rešena, ker veliko tako imenovanih polkmetov, ki so tudi po- 
membni kmetijski proizvajalci, ni zajetih v omenjenem popisu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Lojze Plaznik, delegat občine Mozirje! 

Lojze Plaznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin pri občini Mozirje me je zadolžila in pooblastila, 
da predlagam amandma k 5. členu osnutka tega zakona, ki je popolnoma enak 
amandmaju, ki ga je že predlagal delegat občine Radlje ob Dravi. 

Kot dodatno obrazložitev pa bi navedel še razmere v občini Mozirje, ki 
so bile razlog, da je ta skupina predlagala takšen amandma. 

Pri nas v občini Mozirje se je prav tako obseg sredstev, ki jih je doslej 
Skupščina občine dajala za regresiranje dela obresti za naložbe v zasebno kme- 
tijstvo, iz leta v leto izredno hitro povečeval, tako da je skupaj z davčnimi 
olajšavami, prispevki za socialno zavarovanje kmetov, za izobraževanje, za 
kmetijski sklad in vse ostalo že daleč presegel znesek vseh proračunskih do- 
hodkov iz kmetijstva. Ker so bila dosedanja investicijska vlaganja usmerjena 
predvsem na nižinska območja občine, kjer so bili tudi najugodnejši pogoji 
za usmerjeno tržno proizvodnjo, bodo morala biti vsa prihodnja vlaganja 
usmerjena v modernizacijo višinskih, zlasti še gorskih kmetij na obmejnih 
področjih. Interes občine in pa širše družbene skupnosti je, da ostane hriboviti, 
gorski, zlasti pa še obmejni prostor gospodarsko aktiven in naseljen, to pa bomo 
seveda lahko dosegli med drugim tudi s povečanim vlaganjem kapitala pod 
najugodnejšimi pogoji v ta prostor. 

Imamo torej za nujno-, da vsebina številnih resolucij, ki govorijo o družbe- 
nem pomenu hribovitih in obmejnih območij z vidika kmetijske proizvodnje, 
gozdarstva, turizma in splošnega ljudskega odpora in ne nazadnje tudi zaradi 
ohranitve kulturne podobe pokrajine, dobi dejansko svoj odraz tudi v zakonskih 
aktih republike. 

Besedilo te obrazložitve smo v pismeni obliki poslali tudi predsednici Zbora 
občin in prosim za podporo delegatov, kolikor se strinjajo s tem amandmajem 
k 5. členu. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš delegat! Moram vam pojasniti, 
da obravnavamo osnutek tega zakona in da zato o amandmaju seveda ne bomo 
glasovali. Amandma oziroma to, kar ste povedali, se šteje za vaše pripombe, 
ki jih bomo posredovali predlagatelju, da jih prouči in upošteva pri sestavi 
predloga zakona. To velja tudi za skupino delegatov iz občine Kočevje, ki je 
prav tako k osnutku tega zakona predložila amandmaje. Amandmaje pred- 
lagamo v zadnji fazi, kadar razpravljamo o predlogu zakona. 

Besedo ima tovariš Filip Beškovnik, delegat občine Konjice! 

Filip Beškovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Naša delegacija je osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije 
v zasebnem kmetijstvu obravnavala precej temeljito, saj živi v naši občini še 
vedno precej kmečkega prebivalstva. Za investicijsko politiko v tej panogi smo 
tako zelo zainteresirani. Po širši razpravi, ki smo jo imeli v zvezi s tem doku- 
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mentom, smo zavzeli odklonilno mnenje do osnutka tega zakona, in sicer pred- 
vsem zaradi tega, ker vemo, da je v zadnjem obdobju kmetijstvo v precejšnjih 
težavah zaradi zapiranja svetovnega trga, predvsem za izvoz živine in pa zaradi 
neusklađenih cen med industrijskimi in kmetijskimi proizvodi. 

Osnutek predvideva, da v bodoče ne bi več regresirali dela obresti iz sred- 
stev, ki ne bi bila last hranilno-kreditnih služb. To bi precej negativno vplivalo 
na precejšen del našega kmečkega prebivalstva. Zaradi tega predlagamo, da bi 
tudi v bodoče del obresti nadomeščali pri vseh kreditih, ki bi jih hranilno- 
kreditne službe dale kmetom kooperantom, ne glede na vir sredstev, ki bi ga te 
službe pri tem uporabljale. 

Predsednica Mara Zlebnik: Se kdo želi razpravljati? (Nihče.) Pred- 
stavnik predlagatelja tudi ne? (Ne.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga naj Izvršni svet upošteva vse pripombe in pred- 
loge, dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog za ob- 
vezno razlago 2. odstavka 144. člena obrtnega zakona. 

Predlog za obvezno razlago je Skupščini predložila v obravnavo Zakono- 
dajno-pravna komisija in za svojega predstavnika določila tovarišico Dragico 
Rome. 

Predlog za obvezno razlago ste prejeli z dopisom z dne 4. 3. 1975. Prav tako 
ste prejeli v zvezi s tem predlogom dopis Skupščine občine Maribor. 

O tem predlogu pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Predstavnik Izvršnega 
sveta pri tej točki je tovariš Ivan Kogovšek, svetovalec republiškega sekre- 
tarja za industrijo. Tovarišica Rometova, prosim! 

Dragica Rome (iz klopi): Naša komisija se strinja s predlogom Iz- 
vršnega sveta za obvezno razlago' 2. odstavka 144. člena obrtnega zakona z do- 
polnitvijo v 2. odstavku obvezne razlage, da naj se pred besedo »obrtniku« 
vstavi beseda »samostojnemu«. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog za obvezno razlago 2. odstavka 144. člena 
obrtnega zakona z dopolnitvijo v drugem odstavku obvezne razlage, po kateri 
naj se pred besedo »obrtniku« doda beseda »samostojnemu«. 

Kdor je za tako dopolnjeno besedilo obvezne razlage, naj glasuje! (54 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za obvezno razlago drugega 
odstavka 144. člena obrtnega zakona. 

Prehajamo na 17.točko dnevnega reda, to je na soglasje k statutu 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Socialistične republike 
Slovenije. Statut je Skupščini predložila v soglasje Samoupravna interesna skup- 
nost elektrogospodarstva Socialistične republike Slovenije. 

Ali je predstavnik navzoč? (Da.) Tovariš Marinček, ali želite uvodno be- 
sedo? (Ne.) Statut smo vam poslali dne 27. 2. 1975. Prav tako ste prejeli tudi 
predlog odloka o soglasju k statutu Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva Socialistične republike Slovenije in mnenje Izvršnega sveta. 

Statut so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta 
predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav 
tako predložila pismeno poročilo. Omenjeni poročili ste prejeli. Želita poroče- 
valca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 

O statutu in pismenih poročilih pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Pred- 
stavnik Izvršnega sveta k tej točki je tovariš Jurman. Želite uvodno besedo? 
(Ne.) Kdo želi razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k osnutku Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Socialistične 
republike Slovenije. 

Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o premiji za sojo in o zagotavljanju sredstev za njeno izplačevanje. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Ivo Marenk, pomočnik 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavnik naše 
delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ bo pri tej točki dnev- 
nega reda tovariš Makovec. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 3. 1975. Prav tako ste pre- 
jeli tudi mnenje Izvršnega sveta in dopis Republiškega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega 
zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila 
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako pred- 
ložila pismeno poročilo. Obe poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Tovariš Ivo Marenk, predstavnik Izvršnega sveta, ima besedo! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet se je glede osnutka zakona o premiji za sojo in o zagotavljanju 
sredstev za njeno izplačevanje izrekel šele na včerajšnji seji. Prej ste dobili 
mnenje Sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pooblaščen sem, da 
zboru sporočim, da se Izvršni svet strinja s poročilom pristojnih odborov (Od- 
bora za agrarno politiko in Odbora Zbora občin za družbenoekonomski razvoj), 
ko predlaga, da naj se skuša v razpravi o osnutku zakona v Zboru republik 
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in pokrajin ob usklajevanju vplivati na to, da bi se našla bolj smotrna rešitev 
in da ne bi pogojevali sprejema zakona z uveljavitvijo načina, ki je bil predla- 
gan. To se pravi, da bi Slovenija pristala na takšen zakon le pod pogojem, 
da se uvrsti med stalne rezerve federacije. V tem smislu Izvršni svet predlaga, 
da se sprejme stališče Odbora za agrarno politiko in Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj Zbora občin. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Marenk! Želi še kdo 
razpravljati? Tovariš Makovec, delegat v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ! 

Stojan Makoveć: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Rad bi samo prosil delegate, da pooblastijo delegacijo za Zbor republik in 
pokrajin, da lahko ta akt sprejme oziroma da lahko zavzame svoje stališče v 
tem zveznem zboru. 

Vemo, da so se tudi v prejšnjih sklicih republiške skupščine dajala poobla- 
stila na določenem področju zakonskih osnutkov in da še nimamo sistemskih 
ureditev na področju proizvodnje. Konkretno gre sedaj za sojo. Vemo, da to 
vprašanje še ni sistemsko rešeno za vso državo. Zato bi prosil, da daste poobla- 
stilo delegaciji za Zbor republik in pokrajin. Hvala! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Makovec! Zeli še 
kdo razpravljati? (Ne.) Kaže, da ne. Ker ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku zakona o premiji za sojo in o zagotavljanju sredstev za njeno izplače- 
vanje. Pri oblikovanju besedila predloga zakona naj predlagatelj upošteva tudi 
pripombe, ki sta jih dala odbora za finance obeh zborov k 2. in 3. členu osnutka 
zakona. 

2. Čimprej je potrebno določiti razmerje med proizvajalnimi cenami soje, 
sončnic in olja, saj doslej še ni znano, kakšno stimulacijo bi predstavljala za 
proizvajalce predvidena premija za sojo. 

3. Zagotavljanje sredstev za vse vrste premij v kmetijstvu je treba sistem- 
sko enotno in trajno urediti. 

4. Delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ naj v procesu usklajevanja v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin poskuša uveljaviti predlog, da se namesto uvedbe 
premije za sojo pooblasti Zvezna direkcija za rezerve živil, da za potrebe stalnih 
rezerv odkupuje sojo po stroškovni ceni. Pri obnavljanju zalog naj jo prodaja po 
normalni tržni ceni. Razlike med uvozno in domačo ceno naj se krijejo iz zvez- 
nega proračuna. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. t o c k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji konvencije med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Kraljevino Norveško o socialnem zavarovanju. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Miro 2gur, podsekretar v 
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Republiškem sekretariatu za mednarodno sodelovanje. Ali želi tovariš Žgur 
uvodno besedo? (Ne želi.) Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je tudi pri tej točki dnevnega reda tovariš Makovec. 
Tovariš Makovec, želite uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli s sklicem seje dne 6. 3. 1975. Prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta in dopis Republiškega sekretariata za delo. Predlog 
zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta 
zboru predložila predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. Komisija za med- 
narodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija sta zboru predložili pismeni 
poročili. Predlog odloka in poročili ste prejeli. Vprašujem poročevalce Odbora 
in komisij, če želijo še kaj dodati k pismenim poročilom! (Ne želijo.) 

Na podlagi predloga zakona, predloga odloka in poročil pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Norveško o socialnem 
zavarovanju. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve članov 
Sveta republike. 

Predlog za izvolitev članov Sveta republike je Skupščini predložilo v obrav- 
navo Predsedstvo Socialistične republike Slovenije in za svojo predstavnico 
določilo tovarišico Anico Kuhar, članico Predsedstva, ki bo predlog tudi ustno 
obrazložila. Prosim, tovarišica Kuharjeva! 

Anica Kuhar: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Z ustavo Socialistične republike Slovenije smo si določili ustavne pogoje 

in norme za naš nadaljnji družbeni, ekonomski in socialni razvoj v samo- 
upravnem socializmu, skupnosti narodov in narodnosti Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Zato je uresničevanje ustavnih določil stalna in primarna 
naloga tako delavcev v združenem delu in občanov kot tudi organiziranih druž- 
benih subjektov na vseh ravneh. Tudi izvolitev članov Sveta republike na 
današnjem zasedanju zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije sodi 
v okvir uresničevanja naše ustave. Ustava Socialistične republike Slovenije 
v 391. členu določa, da Predsedstvo republike sklicuje Svet republike zaradi 
obravnavanja vprašanj samoupravnega socialističnega razvoja, odnosov z dru- 
gimi republikami in avtonomnima pokrajinama in tujino ter zaradi obravna- 
vanja drugih vprašanj splošne politike. Za uresničitev ustavnih določil o Svetu 
republike je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah zborov dne 
29. januarja tega leta sprejela zakon o Svetu republike. Izhodišče zakona je, da 
je Svet republike politično posvetovalno telo Socialistične republike Slovenije, 
katerega člani na zahtevo Predsedstva republike na sejah ali posamično obrav- 
navajo tista vprašanja, ki jih določa ustava za delo Sveta republike, ter dajejo 
o njih mnenja in predloge. Zakon dalje določa, kdo je lahko izvoljen za člana 
Sveta republike in katerih funkcij hkrati ne morejo opravljati člani Sveta 
republike ter ureja nekatera druga vprašanja o delu Sveta in o pravicah nje- 
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govih članov. Zakon v 3. členu določa, da člane Sveta republike voli na predlog 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije Skupščina Socialistične republike 
Slovenije za dobo 4 let. Člani so lahko po preteku 4-letne dobe ponovno izvoljeni. 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je na osnovi zakonskih določil in 
izvedenega postopka za oblikovanje predloga za izvolitev članov Sveta republike, 
ki je podan v pismeni obrazložitvi predloga, ki ste ga prejeli, odločilo, da pred- 
laga zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije, da izvolijo v Svet 
republike 62 članov. Pri evidentiranju možnih kandidatov za člane Sveta repu- 
blike so bile pregledane vse razpoložljive kadrovske liste predvojnih in med- 
vojnih revolucionarjev in kadrov, ki so v tem času opravljali najodgovornejše 
funkcije in naloge. Pregledani so bili tudi seznami medvojnih in povojnih 
kadrov, in sicer tistih, ki so bili v tem obdobju izvoljeni v vodstva republiških 
in zveznih družbenopolitičnih organizacij, v organe in izvršilna telesa republiške 
in zvezne skupščine, v skupščine in njihova telesa. Pregledani so bili še nekateri 
kadrovski seznami, kot so na primer nagrajenci AVNOJ, nosilci »Partizanske 
spomenice 1941«, funkcionarji v diplomatskih službah, ustanovni člani in člani 
prvega plenuma Osvobodilne fronte ter drugi razpoložljivi seznami tistih ka- 
drov, ki so po določilih zakona lahko izvoljeni za člana Sveta republike. 

Predloge možnih kandidatov za člane Sveta republike — glede na za- 
konsko določene in delovno dogovorjene kriterije, kdo je lahko izvoljen za 
člana Sveta, so posredovale tudi pristojne komisije ali organi republiških druž- 
benopolitičnih organizacij in organov, ki sodelujejo v Koordinacijskem odboru 
za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije. 
Te komisije so pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije, pri Repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze, Republiškem odboru Zveze borcev NOV, 
pri Republiški konferenci za družbeno aktivnost žensk, Republiškem svetu Zve- 
ze sindikatov, republiški Gospodarski zbornici, Izvršnem svetu Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije, pri Skupščini Socialistične republike Slovenije in 
pri Predsedstvu Socialistične republike Slovenije. Le-ti so obravnavali tudi 
predloge vseh možnih kandidatov za člane Sveta republike. Tako je bilo evi- 
dentiranih nad 100 možnih kandidatov za člane Sveta republike. Pri oblikovanju 
dokončnega predloga kandidatov in števila članov Sveta republike je Pred- 
sedstvo upoštevalo tudi, da so v Svetu republike zastopani predvojni revo- 
lucionarji in tudi tisti člani predvojnih strank in gibanj, ki so se takoj vključili 
v Osvobodilno fronto in narodnoosvobodilno vojsko, da so zastopani medvojni 
revolucionarji, ki so opravljali pomembne funkcije in zadolžitve v partizanskih 
enotah in narodnoosvobodilni vojski, Osvobodilni fronti in v ilegalnem delu, 
da so zastopani kandidati, ki so v času povojne graditve v novi Jugoslaviji 
opravljali najpomembnejše funkcije in delovne zadolžitve na področju poli- 
tičnega, državnega, znanstvenega, kulturnega in samoupravnega delovanja ter 
v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je tudi menilo, da za sedaj 
ne kaže predlagati za člane Sveta republike kandidatov, ki imajo sicer vse 
pogoje, vendar še aktivno delajo na različnih ravneh v organih in telesih Socia- 
listične zveze delovnih ljudi, Zveze komunistov, Zveze združenj borcev, Zveze 
sindikatov, Konference za družbeno aktivnost žensk, v telesih in organih 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti ter na odgo- 
vornih funkcijah in delovnih mestih v gospodarstvu in družbenih dejavnostih 
in že s to svojo aktivnostjo opravljajo ustrezne družbenopolitične naloge in 
nosijo za to polno in neposredno odgovornost. 
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Tovariši in tovarišice delegati! Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 
kot predlagatelj izvolitve članov Sveta republike meni, da je predlaganih 62 
tovarišic in tovarišev za člane Sveta republike del tistih kadrov in revolucio- 
narjev, ki so v različnih obdobjih naše revolucije, povojne graditve in graditve 
naše samoupravne socialistične družbe odgovorno in ustvarjalno opravljali svo- 
je funkcije in delovne zadolžitve ter prispevali pomemben delež k naši revolu- 
ciji in ustvarjanju socialistične samoupravne družbe. Zato bodo lahko s svojimi 
bogatimi življenjskimi, revolucionarnimi, delovnimi in političnimi izkušnjami 
prispevali k realizaciji ustavne in zakonske vloge Sveta republike kot politič- 
nega posvetovalnega telesa Socialistične republike Slovenije. 

V imenu P'redsedstva Socialistične republike Slovenije predlagam, da za 
člane sveta republike izvolite predlaganih 62 kandidatov, na osnovi skupne liste 
predloga, ki vam je bil posredovan. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. 
Tovariši delegati, prejeli ste tudi mnenje Komisije za volitve, imenovanja 

in administrativne zadeve in mnenje Izvršnega sveta. O predlogu Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije za izvolitev članov Sveta republike pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike 
v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi članov 
Sveta republike. 

S tem so bili za člane Sveta republike izvoljeni: Ahčin dr. Marjan, Avšič 
Jaka, Bel tram Živa, Bole Dušan, Cajnkar dr. Stanko, Černej dr. Darko, Čižmek 
Boris, Dijaci Alojz, Družina Olga, Ganziti Rudolf, Goršič Milko, Hace Matevž, 
Jakac Božidar, Jančar Mica, Janhuba Rudi, Janžekovič Ivo, Jordan Marija, 
Kardelj Pepca, Kovačič Fedor, Kozak Vlado, Kranjec Miško, Krašovec dr. Sta- 
ne, Krese Franc-Coban, Krivic Ada, Lapajne inž. Sonja, Lešnik Lojze, Levstik 
inž. Jože, Lubej Franc, Mahnič-Bratko Angelca, Markič Janko, Modic Lev, No- 
vak Ante, Ocepek Lojze, Pavšič Štefan-Jure, Pavšič Vladimir-Matej Bor, Pe- 
rovšek Franc, Pirkovič Vilma, Primožič Jože-Miklavž, Rupena Mara, Rus Josip, 
Sambt Štefan, Semič Stane-Daki, Stante Peter-Skala, Stopar Viktor, Stropnik 
Lojzka, Svetina Ivo, Šegedin dr. Ruža, Šilih Niko, Šmon Franc, Šnuderl dr. 
Maks, Sterban Kari, Šturm Anton, Šušteršič Anton, Ukmar Anton, Vilfan Ma- 
rija, Vode Ferdinand, Vrščaj Zima, Zlatnar Mirko, Zore dr. Slavko, Zorko 
Peter, Zupančič Marija in Zumer Srečko. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje pred- 
loge odlokov: 

— predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za pro- 
sveto in kulturo in namestnika direktorja Zavoda Socialistične republike Slo- 
venije za planiranje ter o imenovanju nekaterih namestnikov predsednikov 
republiških komitejev; 
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— predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga 
imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije v Svet Delovno-varstve- 
nega zavoda Ponikve; 

— predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o izvolitvi članov Skup- 
ščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina Socialistične 
republike Slovenije; 

— predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado Antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije; 

— predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Mariboru in 
Novi Gorici; 

— predlog odloka o imenovanju namestnika Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in namestnika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 

Kot predstavnik Komisije je za našo sejo določen Janez Japelj, podpredsed- 
nik Komisije. 

Prehajamo na prvi odlok, in sicer na predlog odloka o razrešitvi namest- 
nika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo in namestnika direktorja 
Zavoda Socialistične republike Slovenije za planiranje ter o imenovanju neka- 
terih namestnikov republiških komitejev. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za to, da se razreši Leopold Kej žar dolžnosti namestnika republi- 
škega sekretarja za pr osveto in kulturo in Ivan Lapa j ne dolžnosti namestnika 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za planiranje ter imenujejo: 
Leopold Kejžar za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje, Just Miklavc za namestnika predsednika Republiškega komiteja 
za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, Aleksander Skraban za na- 
mestnika Republiškega komiteja za tržišče in cene ter da nadaljujeta mandat: 
Karmelo Budihna mandat namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in Vladimir Tance mandat namestnika republiškega 
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, naj prosim glasuje! 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi na- 
mestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo in namestnika direk- 
torja Zavoda Socialistične republike Slovenije za planiranje ter o imenovanju 
nekaterih namestnikov republiških komitejev. 

S tem je Leopold Kejžar razrešen dolžnosti namestnika republiškega sekre- 
tarja za prosveto in kulturo, Ivan Lapajne razrešen dolžnosti namestnika direk- 
torja Zavoda Socialistične republike Slovenije za planiranje, Leopold Kejžar 
imenovan za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izo- 
braževanje, Just Miklavc imenovan za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, Aleksander Skraban 
imenovan za namestnika Republiškega komiteja za tržišče in cene, Karmelo 
Budihna nadaljuje mandat kot namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Vladimir Tance pa nadaljuje mandat kot namestnik 
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skup- 
nosti, ki ga imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije v Svet Delovno- 
varstvenega zavoda Ponikve. 
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O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za to, 
da se za predstavnika družbene skupnosti v Svet Delovno-varstvenega zavoda 
Ponikve imenuje Jože Nered, sekretar Občinske konference Socialistične zveze 
delovnih ljudi Grosuplje, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka, s katerim je bil v Svet De- 
lovno-varstvenega zavoda Ponikve imenovan Jože Nered, sekretar Občinske 
konference SZDL Grosuplje. 

Prehajamo na predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o izvolitvi 
članov Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina 
Socialistične republike Slovenije. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. 

Kdor je za to, da se veljavnost odloka o izvolitvi članov Skupščine Repu- 
bliškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina Socialistične republike 
Slovenije, podaljša največ za eno leto, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem se veljav- 
nost odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv, 
ki jih voli Skupščina Socialistične republike Slovenije, podaljša največ za eno 
leto. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado 
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za to, da 
se za člane Odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugo- 
slavije izvolijo Franc Kimovec, član Sveta federacije, dr. Jože Slivnik, redni 
profesor Fakultete za naravoslovje in tehnologijo in Beno Zupančič, podpred- 
sednik Skupščine Socialistične republike Slovenije, naj prosim glasuje! (52 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem smo za 
člane Odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve izvolili 
Franca Kimovca, dr. Jožeta Slivnika in Bena Zupančiča. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v 
Mariboru in Novi Gorici. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za to, da se 
Ignac Kolbl razreši dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in Alfred 
Hvala razreši dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil Ignac 
Kolbl razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in Alfred 
Hvala dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in namestnika republiškega sekretarja za 
mednarodno sodelovanje. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo! Očitno ne želi nihče razprav- 
ljati. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imeno- 
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vanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in na- 
mestnika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. Kdor je za ta 
odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bila ime- 
novana: za namestnika predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja 
Danica Bresjanac in za namestnika republiškega sekretarja za mednarodno sode- 
lovanje Milan Samec. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije ima 
delegat v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike republiških 
upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz njihove 
pristojnosti. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatska vprašanja naslednjih 
delegatov: Stanka Juršiča, predsednika Odbora našega zbora za finance, Mar- 
tina Jelčiča, delegata iz občine Brežice, Stojana Makovca, delegata iz občine 
Ajdovščina, Janeza Mencingerja, delegata iz občine Radovljica, Željka Sogorica, 
delegata iz občine Litija, Miloša Bučarja, delegata iz občine Ljubljana-Center, 
Romana Mlakarja, delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, Gvida Pompeta, 
delegata iz občine Kamnik, in skupine delegatov iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Na vprašanje delegata Stanka Juršiča bo odgovoril tovariš Jože Tepina! 

Jože Tepiria: Tovarišice in tovariši delegati! Tovariš Stanko Juršič, 
delegat Zbora občin Skupščine SR Slovenije je postavil Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije naslednje delegatsko vprašanje: 

Kakšno stališče ima Izvršni svet glede zakonske ureditve vprašanja finan- 
ciranja krajevnih skupnosti? Ali bo v letošnji program dela Izvršnega sveta 
vključeno tudi to vprašanje? Ali Izvršni svet meni, da to vprašanje ni v nje- 
govi pristojnosti oziroma da je za ureditev tega vprašanja boljša rešitev spre- 
jem ustreznega družbenega dogovora? 

Na to vprašanje daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji od- 
govor : 

Vprašanje delegata tovariša Stanka Juršiča načenja enega zelo pomembnih 
problemov v procesu uresničevanja nove ustave na področju preobrazbe kra- 
jevne skupnosti v temeljno skupnost delavcev in občanov določenega območja. 
Zagotavljanje ustrezne materialne podlage za uresničevanje ustavnih funkcij kra- 
jevne skupnosti je ena od prioritetnih nalog v okviru celovite družbene akcije 
na tem področju. Na pobudo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
teče intenzivna aktivnost v krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah 
združenega dela ter pri drugih zainteresiranih družbenih dejavnikih, da se s sa- 
moupravnimi sporazumi na podlagi neposrednega odločanja delavcev in občanov 
o programih krajevnih skupnostih ter o sredstvih, potrebnih za izvedbo pro- 
gramov, na novih osnovah uredi materialni položaj krajevnih skupnosti. Za do- 
sedanji potek akcije je značilna široka podpora in prizadevanje delavcev in 
občanov, da se izboljša materialna podlaga za delovanje krajevnih skupnosti in 
da se s tem ustvarijo boljši pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb delavcev 
in občanov v skupnostih, kjer živijo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, 
da je zagotavljanje ustrezne materialne osnove za delo krajevnih skupnosti 
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prek neposredne družbene akcije zainteresiranih dejavnikov v sedanjih pogojih 
najbolj učinkovita pot uresničevanja te družbene naloge. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije bo sodeloval z vsemi zainteresiranimi družbenimi dejavniki 
pri spremljanju in proučevanju na tej osnovi nastajajoče prakse. Sele na tej 
podlagi bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko celoviteje ocenil, ali je na 
to področje utemeljeno in potrebno posegati z zakonom. 

Pri tem želimo poudariti, da ustava v zvezi z zagotavljanjem sredstev za 
uresničevanje skupnih potreb in interesov delavcev in občanov v krajevnih 
skupnostih predpostavlja proces družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja in da bi morebitni zakon lahko urejal pri tem le nekatera naj- 
bolj splošna načela. Ce po samoupravni poti ne bi bilo mogoče zagotoviti učin- 
kovitega uresničevanja ustavnih načel o krajevnih skupnostih glede na nave- 
dena izhodišča, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojem zakonodajnem 
programu za leto 1975 zaenkrat ne predvideva zakonskega urejanja obravnava- 
nega problema. Ce se bo ob oceni sedanje družbene akcije izkazalo, da je v 
določenih elementih financiranja dejavnikov krajevne skupnosti, zlasti kar 
zadeva odstopanje nekaterih davkov in zagotavljanje proračunskih sredstev za 
potrebe krajevnih skupnosti, potrebno usklajevanje med občinami, bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije dal za to konkretne pobude. 

Prav tako velja omeniti, da poteka med republikami in pokrajinami pri 
Zveznem svetu za družbeno ureditev analiziranje in usklajevanje stališč, ki se 
nanašajo na položaj in vlogo krajevnih skupnosti nasploh ter v tem okviru 
tudi o morebitnem normativnem urejanju nekaterih vidikov s tega področja. 
Po programu je predvideno, da naj bi bila obravnava gradiva s stališči zaklju- 
čena do polletja letošnjega leta. Na podlagi te kompleksne analize o vlogi kra- 
jevnih skupnosti naj bi bili sprejeti tudi ustrezni sklepi o urejanju financiranja 
krajevnih skupnosti kot skupen dogovor republik in pokrajin. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Tepina! Tovariš Juršič, 
ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) Na vprašanje delegata Stojana Makovca iz 
občine Ajdovščna bo odgovoril Janez Šega, glavni kmetijski inšpektor. 

Janez Sega: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Stojan Makovec, delegat Zbora občin Skupščine SR Slovenije iz občine 

Ajdovščina je na 12. seji zbora, ki je bila dne 26. 2. 1975, postavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Zakaj v zadnjem času pri nas primanjkuje fosfatnih gnojil, predvsem 
Thomasove žlindre? Ali moramo ta gnojila uvažati in ali jih naši proizvajalci 
izvažajo oziroma zakaj jih ne proizvajajo dovolj za domači trg?« 

Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor: Za izdelavo fosfatnih gnojil, 
predvsem superfosfata, mora SFRJ v celoti uvažati surovine, medtem ko Tho- 
masovo žlindro (Thomas fosfat), kot to tudi imenujemo, izdeluje pri nas kot 
vzporeden proizvod samo Železarna in rudniki Skopje. V SR Slovenije izdeluje 
mineralna gnojila le Tovarna dušika Ruše. Letna zmogljivost proizvodnje gra- 
nuliranih mešanih gnojil te tovarne znaša nad 80 tisoč ton. Ta zmogljivost za- 
došča za kritje približno 60 % potreb slovenskega kmetijstva. Stanje v proiz- 
vodnji mineralnih gnojil se je zaostrilo zlasti julija 1974, ko je Cinkarna Celje 
— zaradi iztrošenih proizvodnih naprav — prenehala izdelovati superfosfat, 
s katerim je oskrbovala Tovarno dušika Ruše. Proizvodne zmogljivosti drugih 
proizvajalcev superfosfata v državi so dovolj velike, da bi lahko zadovoljile 
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vso domačo protrošnjo, poleg tega pa bi znatne količine ostale še za izvoz. Ker 
pa so cene superfosfata na domačem trgu nižje od cen, ki jih dosegajo organiza- 
cije pri izvozu, so proizvajalci od približno 500 tisoč ton lani izdelanega super- 
fosfata izvozili približno 250 tisoč ton. V zvezi z navedeno problematiko je 
Gospodarska zbornica v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, bivšim Republiškim sekretariatom za gospodarstvo ter 
Sekretariatom Komiteja Izvršnega sveta za ekonomske odnose s tujino SR Slo- 
venije poslala dopis Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino. S tem dopisom 
je zahtevala, da se prouči problematika oskrbe s superfosfatom in da se sprej- 
mejo določeni ukrepi za omejitev izvoza superfosfata, da bi bile zagotovljene za- 
dostne količine superfosfata za domače porabnike. 

O tej problematiki je poslal pismeno intervencijo Zveznemu komiteju 
za kmetijstvo tudi tukajšnji Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Poslal mu je tudi pripombe k bilanci umetnih gnojil za leto 1975. 
Predlagal je, naj se korigira bilanca gnojil za leto 1975 v tem smislu, da se 
omeji izvoz superfosfata na količine, ki so nad porabo domačih porabnikov. 

Na podlagi navedenih intervencij so zagotovile tovarne mineralnih gnojil 
Zorka Šabac, Zorka Subotica, Kosovska Mitrovica in Prahovo, da bodo Tovarno 
dušika Ruše oskrbele z 12 tisoč tonami superfosfata, kolikor ga potrebuje za 
normalno poizvodnjo. Poleg tega je tudi Agrotehnika prejela 1500 ton super- 
fosfata, ki ga ima še nekaj na zalogi. Po izjavi predstavnikov Agrotehnike je 
oskrba s superfosfatom od decembra 1974 dalje zadovoljiva in so tudi v tem 
času vse kmetijske organizacije prejele to gnojilo v količini, ki so ga naročile. 

Glede oskrbe s Thomasovo žlindro — Thomasovim fosfatom, pa pripomi- 
njamo, da je Agrotehnika hotela kupiti Thomasov fosfat v Egiptu, vendar zaradi 
pomanjkanju blaga pri proizvajalcu ni prišlo do prodaje. V letu 1973 je ponudila 
Železarna Skopje Thomasov fosfat iz svoje proizvodnje. Glede dobave tega 
blaga je sklenil za Slovenijo pogodbo kmetijski kombinat Hmezad Žalec, in 
sicer za dobavo 8000 ton v letu 1973 in za enako količino v letu 1974. Na pod- 
lagi zakonskih predpisov bi moral imeti Thomasov fosfat najmanj 14®/» fosfor- 
jevega pentoksida. Tega hranila s fosforjem pa gnojilo iz Skopja nikdar ni 
dosegalo. Zaradi tega je izdal republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izjemno odločbo, da se v rednih količinah lahko v Sloveniji uporabi 
Thomasov fosfat v letu 1973 najmanj z 10 °/o fosforjevega pentoksida, v letu 
1974 pa z najmanj 8!°/o fosforjevega pentoksida. Tako v letu 1973 kot tudi v 
letu 1974 se je izkazalo, da skopski Thomasov fosfat ne dosega niti minimalnih 
vrednosti fosforjevega pentoksida, saj so ga v letu 1973 lahko ponudili v Slo- 
veniji samo 1200 ton, v letu 1974 pa približno 500 ton. 

Ker je Thomasov fosfat za kisla zemljišča zelo ustrezno gnojilo in ker ga 
iz uvoza ne bo mogoče dobiti do jesenske sezone, bi Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal izjemno odločbo o prometu skopskega 
Thomasovega fosfata tudi z manj kot 8'°/o fosforjevega pentoksida, če bi to 
zahtevali kmetijski proizvajalci. Pri tem je treba omeniti, da je po izjavi pred- 
stavnikov kmetijskega kombinata Hmezad Žalec, ki to gnojilo nabavlja za Slo- 
venijo, cena skopskega Thomasovega fosfata še ekonomična, dokler ima gnojilo 
vsaj 7'°/o fosforjevega pentoksida. Nabava tega gnojila z manj kot 7 % fosfor- 
jevega pentoksida pa ne bi bila ekonomična, saj stanejo samo prevozni stroški 
za 1 kg tega gnojila 0,49 din. 
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Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa! Vprašujem tovariša Makovca, 
če ga odgovor zadovoljuje! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Z odgovorom sem načelno zadovoljen, imam pa pripombo. V odgovoru 
je bilo navedeno, da so bila fosforna gnojila do neke mere na razpolago. Danes 
pa sem bil obveščen od Zadružne zveze, da fosfornih gnojil ni bilo. Opozoril 
bi samo še na to, da so sicer fosforna gnojila, ki jih izvažamo, res dražje pla- 
čana na zunanjem trgu, vendar pa bi bila stokrat obrestovana, če bi jih upo- 
rabili doma, ker bi lahko pridelali mnogo več krme za našo živino in bi kori- 
stila tudi drugim kmetijskim pridelkom. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Na vprašanje 
delegata Janeza Mencingerja iz občine Radovljica bo odgovoril Franc Kovač, 
samostojni svetovalec za šolstvo pri Republiški izobraževalni skupnosti! 

Franc Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Na delegatsko vprašanje, ki ga je v zvezi s financiranjem dislociranega oddelka 
Ekonomske šole Jesenice v Radovljici postavil na 12. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije tovariš Janez Mencinger, dajemo naslednji odgovor: 

Center srednjih šol Jesenice je v soglasju s Skupščino občine Jesenice kot 
ustanoviteljico odprl leta 1973 dislocirani oddelek šole v Radovljici. Skupščina 
občine Jesenice je sprejela sklep o soglasju o ustanovitvi dislociranega oddelka 
Ekonomske šole v Radovljici dne 17. 10. 1973. Ustrezen sklep Centra srednjih 
šol Jesenice pa datira z 20. 9. 1973. leta. Dislocirani oddelek Ekonomske šole 
Jesenice v Radovljici je začel delovati 1. 9. 1973. Komisija Republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo je izdala odločbo (št. 021-3/74 z dne 5. 9. 1973) 
za ugotovitev pogojev za začetek dela dislociranega oddelka Ekonomski šoli 
Jesenice v Radovljici. Komisija je 7. 9. 1973 pregledala pogoje za delo, glede na 
50. člen zakona o srednjem šolstvu, ter ugotovila, da ni izpolnjenih več pogojev. 
Med drugim ni bilo dokumentacije o perspektivnih potrebah po ekonomskih 
tehnikih za šolsko območje tega oddelka, ni bilo pismenega Sveta Centra sred- 
njih šol na Jesenicah in SO Jesenice, niso bili zadovoljivo urejeni učni pro- 
stori in oprema, zlasti pa ni bilo soglasja Izobraževalne skupnosti SRS, da bo 
financirala ta oddelek. 

Skupščina občine Radovljica je 5. 9. 1973 naslovila na Izobraževalno skup- 
nost SRS vlogo (št. 021-9/71/2) za financiranje dislociranega oddelka Ekonomske 
srednje šole v Radovljici z obrazložitvijo, da bo s tem omogočeno nadaljnje 
šolanje mladini iz njihove občine, ki je ovirano zaradi premajhnih prostorskih 
kapacitet na ekonomskih šolah v Kranju in Jesenicah. Na informativni vpis v 
prvi razred se je prijavilo 37 učencev. Razen tega je Skupščina občine Radov- 
ljica zagotovila, da bo ustvarila potrebne materialne pogoje za delo oddelka. 
13. 9. 1973 je Skupščina občine Radovljica poslala Republiškemu sekretariatu 
za prosveto in kulturo sporočilo o izpolnitvi pogojev za začetek dela dislocira- 
nega oddelka. V sporočilu se je med drugim tudi zavezala, da bo financirala 
dislocirani oddelek Ekonomske šole Jesenice v Radovljici vse dotlej, dokler 
ne bo tega vprašanja pozitivno rešila Izobraževalna skupnost SRS. Na podlagi 
te obveznosti in po ponovnem komisijskem pregledu dislociranega oddelka 
Ekonomske šole Jesenice v Radovljici je Republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo, na podlagi 31. člena zakona o srednjem šolstvu, izdal 14. 9. 1973 od- 
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ločbo, da dislocirani oddelek Ekonomske šole Jesenice v Radovljici izpolnjuje 
pogoje za delo. 

Sekcija za srednje šolstvo pri Izobraževalni skupnosti SR Slovenije je na 
svoji seji dne 7. 2. 1973 obravnavala to vlogo in v skladu s sklepi Izvršnega 
odbora Izobraževalne skupnosti SRS sklenila, da ne da svojega soglasja k finan- 
ciranju dislociranega oddelka Ekonomske srednje šole Jesenice v Radovljici, ker 
ta ni v skladu z racionalno organizacijo mreže srednjega šolstva na Gorenjskem. 
V majhni razdalji namreč delujeta že dve ekonomski srednji šoli, v Kranju in 
na Jesenicah, od katerih je imela zlasti šola na Jesenicah še proste kapacitete 
za vpis in šolanje večjega števila učencev. Pri obravnavi vloge je Sekcija za 
srednje šolstvo upoštevala tudi mnenja, ki so bila posredovana Izobraževalni 
skupnosti SR Slovenije leto prej ob predlogu za ustanovitev dislociranega od- 
delka jeseniške gimnazije in ekonomske šole v Radovljici. 

Sekcija za srednje šolstvo pri Izobraževalni skupnosti SR Slovenije je 
na svoji 37. seji dne 26. 6. 1974 in 40. seji dne 13. 12. 1974 ponovno obravnavala 
vlogo Centra srednjih šol Jesenice in Skupščine občine Radovljica za finan- 
ciranje dislociranega oddelka ekonomske srednje šole Jesenice v Radovljici in 
obakrat potrdila svoj sklep, sprejet na seji dne 7. 2. 1973. leta. V svojem od- 
govoru je Sekcija opozorila, da ne glede na odločbo Republiškega sekretariata 
za prosveto in kulturo o izpolnitvi pogojev za začetek dela, Izobraževalna skup- 
nost SRS ni dolžna financirati dislociranega oddelka Ekonomske srednje šole 
Jesenice v Radovljici, ker njeni pristojni organi niso dali soglasja, da bi bil 
oddelek organiziran v skladu s stališči Skupščine Izobraževalne skupnosti SRS 
o racionalni organizaciji mreže srednjih šol v Sloveniji, posebej še mreže eko- 
nomskih srednjih šol, ki je bila sprejeta in objavljena meseca maja 1972. leta 
v publikaciji z naslovom »Ekonomske srednje šole, njihov razvoj in usmeritev«. 

Organi Izobraževalne skupnosti so dolžni izvajati sprejeto razvojno politiko. 
Zato so vse doslej odklanjali financiranje dislociranega oddelka Ekonomske 
srednje šole Jesenice v Radovljici. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Je tovariš Mencinger navzoč? 
Odgovor bomo posredovali v pismeni obliki vsem članom skupine. 

Na vprašanje delegata Zeljka Sogorica iz občine Litija bo odgovoril dr. Mir- 
ko Zgur, podsekretar v Republiškem sekretariatu za mednarodno sodelovanje. 
Tovariš Zgur, prosim! 

Dr. Mirko Zgur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegat Zeljko Sogoric je postavil naslednje vprašanje: 

»Lesna industrija Litija je v letu 1973 sklenila posel za mizarska dela pri 
gradnji hotela v Zakopanih na Poljskem in dala ponudbo v dolarjih po takrat 
veljavnem tečaju: 1 dolar = 17 dinarjev. Začasne situacije je izstavljala po 
tranšah po pogodbi v dolarjih. Denar je prihajal prek združenja IMOS Ljub- 
ljana. Ob vsakokratnem odkazu na dinarski račun se je opravil obračun po 
dnevnem deviznem tečaju, ki je bil v drugem polletju 1973 od 15.20 do 15.57. 

Vprašujem, ali smo v tem primeru upravičeni uveljavljati tečajno razliko 
za vsa plačila, prejeta po nižjem tečaju, kot je to v pogodbi. Kolikor gornje 
ne pride v poštev, prosimo pojasnilo, zakaj ne.« 

V zvezi s tem vprašanjem sem pooblaščen odgovoriti naslednje: Pogodba 
med poslovnim združenjem IMOS Ljubljana in poljskim partnerjem za grad- 
njo hotela v Zakopanih, v okviru katere izvaja Lesna industrija Litija mizarska 
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dela, je bila sklenjena 15. 2. 1972, in to v ameriških dolarjih. Vrednost del v 
ameriških dolarjih je bila prijavljena Narodni banki po takrat veljavnem pari- 
tetnem tečaju 17 din za en dolar. Ta tečaj se na podlagi 2. člena uredbe o pari- 
teti dinarja (Ur. list št. 8/73) uporablja samo za statistična prikazovanja, ne 
velja pa za plačilni promet s tujino, ki se opravlja po srednjem dnevnem tečaju 
na deviznem tržišču. 

Posamezne situacije so bile zato Lesni industriji Litija pravilno obračunane 
po tečaju, ki se uporablja v plačilnem prometu s tujino. Glede na to, da je bila 
pogodba s tujim partnerjem sklenjena pred 12. julijem 1973, to je pred uvedbo 
drsečega tečaja dinarja, in to v ameriških dolarjih, to je v valuti, ki je z uvedbo 
drsečega tečaja doživela bistveno spremembo, menimo, da bo organizacija 
združenega dela Lesna industrija Litija upravičena uveljavljati povračilo dela 
negativne tečajne razlike, nastale od 12. julija do 31. decembra 1973, če bo 
sprejet zakon o povračilu dela negativnih tečajnih razlik v zvezi z izvoznimi 
posli, ki so nastali zaradi spremembe sistema dinarskega tečaja. 

Pri tem bi pripomnili, da se v skladu z določili predloga tega zakona, ki 
je že v zadnjih fazah postopka, prizna organizaciji združenega dela le pravica 
do povračila tistega dela negativne razlike, ki nastane kot saldo med negativ- 
nimi razlikami, doseženimi pri izvozu, in morebitnimi pozitivnimi razlikami 
pri uvozu. 

Do sprejetja tega zakona za uveljavljanje povračila negativnih tečajnih 
razlik ni pravne podlage. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Zmrzlak iz občine Litija, se stri- 
njate z odgovorom? Odgovor bomo poslali pismeno. 

Na vprašanje delegata Miloša Bučarja iz občine Ljubljana-Center bo od- 
govoril tovariš Jože Tepina, namestnik republiškega sekretarja za finance! 

Jože Tepina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Miloš Bučar, delegat Zbora občin Skupščine SR Slovenije, je po- 

stavil Izvršnemu svetu SR Slovenije naslednje vprašanje: 
»Kakšne konkretne ukrepe in predloge sprememb, predpisov in republi- 

ških zakonov bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal v zvezi z obve- 
stilom SDK o nekaterih ovirah pri uresničevanju ustavnih funkcij SDK, ki ga 
je le-ta poslala republiškemu izvršnemu svetu 18. 12. 1974. leta?« 

Na to vprašanje daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji od- 
govor : 

V pismu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, centrale v Ljub- 
ljani, ki ga tovariš delegat omenja v svojem vprašanju, je Služba pokazala na 
nekatere predpise, predvsem iz pristojnosti federacije, ki jo po njenem mnenju 
v določeni meri omejujejo pri izvajanju njenih ustavnih funkcij. Prikaz nave- 
denih predpisov je bil pripravljen sredi decembra preteklega leta. Med tem 
časom pa se je v okviru usklajevanja z novo ustavo že začel postopek za 
spremembo navedenih zveznih predpisov, pri čemer so bile pripombe Službe 
družbenega knjigovodstva posredovane pristojnim zveznim organom. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so pri pripravljanju sprememb 
navedenih zveznih predpisov oziroma pri pripravljanju ustrezne nove zvezne 
zakonodaje prisotne vse pripombe oziroma predlogi, ki jih Služba družbenega 
knjigovodstva navaja v svojem dopisu. Pripombe Službe, ki se nanašajo na 



13. seja 293 

predpise iz republiške pristojnosti, pa bodo prav tako obravnavane ob pripravah 
ustreznih novih republiških predpisov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Tovariš Bučar, ste zado- 
voljni z odgovorom? (Da.) Na vprašanje delegata Romana Mlakarja iz občine 
Ljubljana-Bežigrad bo odgovoril dr. Dominik Komadina, republiški podsekre- 
tar v Komiteju za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! 

Na vprašanje delegata Zbora občin Skupščine SR Slovenije tovariša Ro- 
mana Mlakarja iz občine Ljubljana-Bežigrad, ki ga je postavil na 12. seji dne 
26. 2. 1974 in ki se glasi: »Ali imajo ostale republike in pokrajini zakonsko ure- 
jen zdravstveni nadzor nad živili? Če imajo, kako se to odraža na prometu 
blaga in s tem na zdravstvenem nadzoru nad živili v SR Sloveniji? Ce ga 
nimajo, zakaj ne?«, dajemo naslednji odgovor: 

Vse socialistične republike in obe socialistični avtonomni pokrajini, razen 
Socialistične republike Slovenije, so že sprejele svoje zakone o zdravstvenem 
nadzorstvu nad živih in predmeti splošne rabe. Tako je Socialistična republika 
Hrvatska sprejela zakon leta 1973, Socialistična republika Srbija leta 1973, 
Socialistična' republika Bosna in Hercegovina leta 1973, Socialistična republika 
Makedonija leta 1973, Socialistična republika Črna gora leta 1973, Socialistična 
avtonomna pokrajina Vojvodina leta 1974 in Socialistična avtonomna pokrajina 
Kosovo 1973. leta. Delegata verjetno zanima, če bo različna urejenost tega nad- 
zorstva v posameznih socialističnih republikah in pokrajinah vplivala tudi na 
promet živil oziroma na trg z živili. 

Pojasniti moramo predvsem to, da se z republiškimi predpisi pretežno 
ureja način in organizacija nadzora nad živili ter pooblastila organov, pristoj- 
nih za opravljanje tega nadzora. Zvezni zakon o zdravstveni neoporečnosti ži- 
vil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 71/72 in št. 52/73) ureja 
enotno za vso državo sistemska vprašanja glede zdravstvenega nadzora nad 
živili, ki vplivajo na promet z živili. Citirani zakon daje definicijo živila, na- 
tančno določa, kdaj se šteje, da je živilo zdravstveno oporečno, v katerih pri- 
merih je živilo higiensko oporečno in kdaj je oporečno glede sestave. Vsebuje 
tudi določila, pod kakšnimi pogoji se smejo živilom dodajati razne snovi, kot so 
barve, konservansi, vitamini in tako naprej. 

Posebno pomembna pa so določila tega zakona o tem, kako se ugotavlja 
zdravstvena oziroma higienska neoporečnost živil in določenih predmetov 
splošne rabe. To sta analiza in superanaliza vzorcev živil. Zvezni zakon vsebuje 
tudi prepoved reklamiranja tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač po 
tisku, radiu in televiziji in v drugih sredstvih javnega obveščanja. V 26. členu 
zakon pooblašča Zvezni komite za zdravstvo in socialno varstvo, da predpiše, 
kako se jemljejo vzorci ter metode za analizo in superanalizo živil in predmetov 
splošne rabe. 

Zvezni zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe 
pa ni uredil zdravstvenega nadzorstva nad živili in predmeti splošne rabe. 
To so morale urediti s svojimi predpisi republike oziroma avtonomni pokra- 
jini. Z republiškim predpisom o zdravstvenem nadzorstvu nad živili se ne ure- 
jajo vprašanja, ki bi utegnila neposredno vplivati na promet z živili, ker so, kot 
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smo že zgoraj omenili, vprašanja, ki vplivajo na promet z živili oziroma na trg 
enotno urejena z zveznim zakonom za vso državo. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Tovarišica Šmidova, se stri- 
njate z odgovorom? (Da.) Hvala lepa. 

Na vprašanje delegata Gvida Pompeta iz občine Kamnik bo odgovoril 
tovariš Andrej Ujčič, predsednik Republiškega komiteja za kulturo. 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Gvido Pompe, delegat iz občine Kamnik, je postavil naslednje vprašanje : 

»V zvezi s financiranjem splošne in skupne porabe oziroma solidarnostjo na 
področju kulture vprašujem, kdo, kdaj in po čigavem pooblastilu je verificiral 
kulturne institucije, ki naj bi imele nacionalni pomen in naj bi jih solidarno 
financirala vsa republika.« 

Odgovor: Problematika vzajemnega financiranja kulturnih ustanov skup- 
nega pomena, kakor to nalogo oziroma pojem opredeljuje besedilo resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 1975, nikakor ni nova. 

2e ob koncu leta 1973, ko se je pripravljal družbeni dogovor o splošni in 
skupni porabi za leto 1974, se je pokazala očitna potreba, da se to financiranje 
uredi. Na posvetu temeljnih kulturnih skupnosti, ki ga je 25. januarja 1974 
sklicala Kulturna skupnost Slovenije, je bila naloga obravnavana, vendar ni 
bil pripravljen predlog za ureditev. Neposredni povod za razpravo na tem 
posvetu je bila vsebina predloga zakona o določitvi virov financiranja družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letu 1974, ki je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu Socia- 
listične republike Slovenije, št. 4/74. V času njegove obravnave v Skupščini SRS 
se je še posebej pokazalo, da nekatere kulturne skupnosti v večjih središčih 
v Sloveniji, predvsem v Ljubljani in Mariboru, v okviru poprečnih stopenj 
prispevkov iz osebnega dohodka ne zmorejo v celoti financirati kulturnih za- 
vodov, katerih pomen in dejavnosti so širše ter presegajo zadovoljevanje kul- 
turnih potreb občanov in delovnih ljudi v teh središčih. 

Ker dogovarjanje v okviru Kulturne skupnosti Slovenije v prvih mesecih 
1974 ni dalo v smeri oblikovanja sistema vzajemnega financiranja kulturnih 
zavodov skupnega pomena nikakršnih konkretnih dosežkov, so kulturne skup- 
nosti v teh središčih določile precej višje prispevne stopnje iz osebnega dohodka 
za financiranje kulturnih dejavnosti, kar je v pomembni meri pomenilo zmanj- 
šanje sredstev, ki so jih ta središča prispevala za solidarnostne obveznosti na 
drugih področjih, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, oziroma so 
presegale z družbenim dogovorom dovoljene okvire skupne porabe. 

Nerešen način vzajemnega financiranja kulturnih zavodov skupnega po- 
mena pa se je v vsej ostrini pojavil pri pripravljanju družbenega dogovora o 
skupni porabi za leto 1975. 2e lansko jesen je bilo to vprašanje ponovno obrav- 
navano na regionalnih posvetovanjih temeljnih kulturnih skupnosti. Skupščina 
Kulturne skupnosti Slovenije v Semiču dne 26. 10. 1974 je po obravnavi te 
problematike sprejela sklep, da se oblikuje posebna komisija, ki naj po pro- 
učitvi pripravi tudi predloge za rešitev tega vprašanja z vsemi potrebnimi 
kvantifikacijami. Na posvetu temeljnih kulturnih skupnosti, ki ga je sklicala 
Kulturna skupnost Slovenije 16. 12. 1974 v Ljubljani, je bilo vprašanje vza- 
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jemnega financiranja kulturnih zavodov skupnega pomena ponovno na dnev- 
nem redu. 

Do zadovoljive rešitve pa tudi tedaj še ni prišlo, kar je bistveno oviralo 
pripravo družbenega dogovora o skupni porabi za leto 1975. Zato je Odbor 
podpisnikov družbenega dogovora o skupni in sploš-ni porabi na 16. seji dne 
17. januarja 1975 sprejel naslednji sklep: 

1. Vsak od podpisnikov družbenega dogovora bo do 21. januarja 1975 pri- 
pravil pregled vseh dilem in problemov glede oblikovanja sistema solidarnosti 
in združevanja sredstev za skupne naloge v letu 1975 ter jih pismeno predložil. 

2. Vse samoupravne interesne skupnosti na republiški ravni bodo pripravile 
kvantifikacijo sredstev za solidarnost in za skupne naloge do 21. januarja 1975 
ter izvedle vertikalno usklajevanje do 27. januarja 1975. 

V prvih dneh februarja 1975 so bili regionalni posveti s predstavniki občin- 
skih odborov za pripravo družbenega dogovora o skupni porabi. Na vseh posve- 
tovanjih so bila izražena zelo enotna stališča o tem, da nedodelan sistem vza- 
jemnosti in solidarnosti, ki ne zajema vseh področij skupne porabe, povzroča 
izredne težave pri sporazumevanju. 

Ob pripravi sestanka prese dnikov izvršnih svetov občinskih skupščin, 
ki je bil sklican za 20. februar 1975, je bilo področje kulture še vedno brez 
predloga o vzajemnem financiranju kulturnih ustanov skupnega pomena, brez 
tega pa priprave družbenega dogovora ni bilo mogoče nadaljevati. 

Ker tudi komisija, ki je obravnavala osnovno gradivo, na podlagi katerega 
je bila kasneje izdelana podrobnejša razčlenitev, ni našla ustrezne rešitve, se 
je Odbor podpisnikov družbenega dogovora o skupni porabi odločil, da oblikuje 
pri Kulturni skupnosti Slovenije posebno delovno skupino, ki so jo sestavljali 
predstavniki strokovne službe Kulturne skupnosti Slovenije, Republiškega komi- 
teja za kulturo, predsednik Predsedstva in namestnik predsednika Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije. 

Ta delovna skupina je pripravila gradivo z naslovom »Struktura programa 
kulturnih dejavnosti v letu 1975«, ki je vsebovalo tudi predlog za zbiranje 
sredstev za vzajemno financiranje zavodov skupnega pomena in ki je predmet 
delegatovega vprašanja. 

To gradivo je bilo posredovano v razpravo kot delovni pripomoček pred- 
sednikom izvršnih svetov občinskih skupščin in tudi Skupščini Kulturne skup- 
nosti Slovenije, in sicer 20. marca 1975. Nadaljnja usoda tega predloga je znana. 
Sestanek predsednikov izvršnih svetov je vsebino tega delovnega osnutka vzel 
na znanje kot del možnega predloga za oblikovanje kompleksnega solidarnost- 
nega sistema na štirih področjih družbenih dejavnosti: v vzgoji in izobraže- 
vanju, kulturi, telesni kulturi in otroškem varstvu. Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije je sklenila, »da se je treba o skupnem stališču do novih pred- 
logov po občinah dogovoriti do prihodnje seje Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije, na kateri bo treba zavzeti dokončna stališča do družbenega dogovora 
in tudi do vzajemnega financiranja dejavnosti skupnega pomena«. 

Dne 18. marca 1975 je Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije sklenila, da 
pristopa k družbenemu dogovoru o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in 
nekaterih drugih osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne 
porabe v letu 1975 ter da sprejema kompleksni sistem prelivanja sredstev za 
solidarnost in vzajemnost financiranje, pri čemer bo v notranjih, vertikalnih 
odnosih med občinskimi kulturnimi skupnostmi urejala posebne probleme, ki se 
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pojavljajo v zvezi s financiranjem kulturnih dejavnosti v posameznih občinskih 
kulturnih skupnostih. 

Prav tako je bilo rečeno, da sprejeti način vzajemnega financiranja zavodov 
skupnega pomena ni dokončen in ga je mogoče sprejeti kot rešitev v sili. Po- 
trebno pa je izdelati optimalno rešitev, ki bo veljala za prihodnje leto. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Ujčič! Vprašujem 
delegata iz občine Kamnik tovariša Vučka, če se strinja z odgovorom! (Da.) 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Šmarje pri Jelšah bo odgovoril 
tovariš Livio Jakomin, predsednik Republiškega komiteja za promet! 

L i v i o Jakomin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Na 12. seji Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije je 
delegat Skupščine občine Šmarje pri Jelšah tovariš Franc Firer v zvezi z zava- 
rovanjem cestno-železniškega križanja v Rogaški Slatini, Ratenska vas, postavil 
delegatsko vprašanje. Ta skupina delegatov je že enkrat prejela odgovor, da 
bo ta zadeva rešena do 31. 12. 1974. leta tako, da bo ZTP Ljubljana postavilo 
na križanju avtomatične polzapornice. Skupščina občine pa naj bi z odlokom 
uredila omejitev hitrosti na 40 km na uro. Ker zadeva še sedaj ni rešena, je 
skupina delegatov to vprašanje ponovno postavila na dnevni red. 

Komite za promet in zveze je od Železniškega gospodarstva Ljubljana dobil 
naslednje pojasnilo: Do nepredvidene zakasnitve pri preureditvi zavarovanja 
cestno-železniškega prehoda v Ratenski vasi je prišlo zaradi nepravočasne do- 
bave opreme, ki jo proizvaja Iskra Kranj. Ta organizacija združenega dela je 
neposredni izvajalec vseh del na tem prehodu, in kakor izhaja iz njihovega 
obvestila z dne 19. 3. 1975, bodo z montažo pričeli dne 24. 3. 1975 in bo pred- 
vidoma končana 4. 4. 1975. 

Z odločbo Republiškega prometa inšpektorata št. 340 z dne 6. 8. 1974 je bilo 
naloženo v smislu veljavnih predpisov Železniškemu gospodarstvu Ljubljana, 
Železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana in Republiški skupnosti za 
ceste, da uredi to zavarovanje do 31. 12. 1974. Na izdano odločbo ni bilo pritožbe 
in je odločba postala izvršljiva. V smislu 21. člena zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti železniškega prometa in 61. člena zakona o osnovah 
varnosti v železniškem prometu je bilo dolžno predpisano dodatno zavarovanje 
opraviti ŽTP Ljubljana ob sofinanciranju Republiške skupnosti za ceste Ljub- 
ljana, kar je bilo urejeno. Ker Železniško gospodarstvo Ljubljana ni postopalo 
po izdani odločbi in ni dodatno zavarovalo obravnavanega cestnega prehoda 
do postavljenega roka, kar ugotavlja tudi delegatsko vprašanje, niti ni zapro- 
silo za podaljšanje roka, je Republiški inšpektorat železniškega prometa pod 
št. 348 z dne 28. 2. 1975 predlagal sodniku za prekrške Skupščine občine 
Šmarje pri Jelšah uvedbo postopka o prekršku proti navedeni železniški organi- 
zaciji in odgovorni osebi te organizacije zaradi neizvršene odločbe v smislu 
34. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega 
prometa. 

V predlogu za uvedbo postopka je bilo tudi zaprošeno za pospešeni posto- 
pek, da bi se zadeva čimprej uredila. Kolikor ne bo navedena železniška orga- 
nizacija po izidu predlaganega postopka uredila zavarovanje obravnavanega 
cestnega prehoda po izteku izdane odločbe, bo Republiški inšpektorat železni- 
škega prometa predlagal uvedbo postopka o gospodarskem prestopku v smislu 
2. točke 68. člena citiranega zakona o osnovah varnosti v železniškem prometu. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Vprašujem delegata iz občine Šmarje 
tovariša Libnika, če je zadovoljen z odgovorom! (Da.) 

Izvršni svet me je obvestil, da na vprašanje delegata Martina Jelčiča iz 
občine Brežice ne bo odgovoril na tej seji, ker bo Skupščina v prvi polovici 
meseca aprila prejela poročilo Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo 
posledic potresa na Kozjanskem, v katerem bo odgovorjeno tudi na omenjeno 
vprašanje. 

To poročilo bo predvidoma v mesecu aprilu obravnaval na svoji seji tudi 
Zbor občin, seveda če bo to poročilo v resnici prišlo v začetku aprila. Vpra- 
šujem delegata iz občine Brežice tovariša Gramsa, če se s tem pojasnilom stri- 
nja! (Da.) 

Ali želi kdo od delegatov postaviti novo vprašanje? Delegatsko vprašanje 
bo postavil tovariš Miloš Bučar, delegat iz občine Ljubljana-Center. 

Miloš Bučar: Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Center me je 
pooblastila, da postavim naslednje delegatsko'vprašanje: 

»Arhiv Socialistične republike Slovenije v takem stanju, kot je, ne more 
nositi odgovornosti za obstoj arhivskega gradiva in uspešno opravljati zakon- 
sko določenih nalog. Delovna skupnost je meseca julija 1974 opozorila na pro- 
bleme Arhiva Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Odobrena finančna sredstva 
za leto 1975 ne omogočajo sanacijo razmer. 

Prosimo, da Skupščina oziroma pristojni organi v Socialistični republiki 
Sloveniji razpravljajo o stanju Arhiva Socialistične republike Slovenije in dru- 
gih arhivov, zlasti o stanju pokrajinskega arhiva v Kopru, ki ima tudi velike 
probleme pri opravljanju svojih nalog.« 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Bučar! Delegatsko 
vprašanje bo postavil Lado Dejanovič, delegat iz Domžal. 

Lado Dejanovič: Tovarišice in tovariši delegati! Že pred 12 leti 
je Zveza prijateljev mladine Slovenije pripravila prvo izdajo knjige »Vajino 
skupno življenje« v izdaji Cankarjeve založbe kot pomoč novoporočencem, da 
bi čimbolje urejali odnose v zakonski zvezi, da bi znali svojo zakonsko in dru- 
žinsko življenje živeti vredno človeka, sebi in družbi koristno, usklađeno s socia- 
listično etiko in vrednotami medčloveških samuopravnih odnosov. To knjigo 
so prejeli vsi novoporočenci v naši republiki v letih 1963, 1964, 1965 in deloma 
tudi 1966. Knjiga je bila darilo in ni bila v prosti prodaji. Leta 1965 je pošla. 
Zveza prijatelj mladine je z željo, da bi dali poročnemu obredu globlje socia- 
listično obeležje, pričela akcijo, da bi ta običaj ponovno zaživel. Žal se je tej 
družbeno pomembni akciji uprla računica, ki postavlja svoje pogoje za izdajo 
te knjige. Zveza prijateljev mladine Slovenije ni doslej dobila nobene od 
zaprošenih dotacij. Tako je nova izdaja te knjige prepuščena občinskim skup- 
ščinam, da s prednaročilom in plačilom dajo v 30 tisoč izvodih ta priročnik 
spet v življenje. Kajti le v nakladi, ki bi pokrila dveletne potrebe, bi spravili 
ceno te knjige na sprejemljivih 80 dinarjev. 

V zvezi z zgoraj navedenim nas zanima, kako so skupščine občin reagirale 
na pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije ter kdaj lahko pričakujemo 
knjigo »Vajino skupno življenje« pred vsemi slovenskimi matičarji. Hkrati nas 
zanima, v kakšni fazi je priprava zakona o družinskih razmerjih. Hvala. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti dele- 
gatsko vprašanje? Delegatsko vprašanje bo postavila tovarišica Kristina Šmid, 
delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! 

Na zadnji seji naše delegacije smo oblikovali naslednje vprašanje: V zad- 
njem času smo zasledili v različnih časopisih, da piščanci, ki jih je lani naba- 
vilo uvozno podjetje iz Beograda v vrednosti 5 milijonov dolarjev, še do danes 
niso bili uničeni, čeprav je bilo rečeno, da so le-ti s pesticidi tako zastrupljeni, 
da so nevarni, in da niso primerni za predelavo. 

Vprašanje: »Zakaj uvoženi piščanci še do danes niso bili uničeni? Kako 
upravičujemo skladiščenje teh piščancev v naših hladilnicah, tudi v hladilnici 
Koper, ker se s tem še povečuje izguba, medtem ko imamo uskladiščeno naše 
goveje meso v tujini (Italija, Grčija) in plačujemo skladiščenje v devizah?« In 
še tretje vprašanje, vprašanje našega delegata Janeza Bohinca: »Kdo je od- 
govoren za prenizko in prepozno odobrene tarife?« Nismo namreč zadovoljni 
z odgovorom in bi prosili za bolj konkreten odgovor. 

Predsednica Mara Žlebnik: Zeli še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Kaže, da smo izčrpali tudi to točko dnevnega reda. Zato je dnevni red 
današnje seje izčrpan. 

Vsem delegatom se zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje v razpravi in 
zaključujem 13. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 15.20.) 



družbenopolitični zbor 

11. seja 

(29. januarja 1975) 

Predsedoval: Stane Markič, 

predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Stane Markič: Začenjam 11. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Jože Bogovič, Jože Globačnik, Vera Jukič. 
Rudi Kropivnik, Ludvik Golob in Tina Tomlje. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 10. seje zbora, 
2. osnutek resolucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije 

z državami v razvoju, 
3. obmejno gospodarsko sodelovanje Socialistične republike Slovenije s so- 

sednjimi državami, 
4. predlog zakona o republiških svetih, 
5. predlog zakona o Svetu republike, 
6. predlog zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje po- 

sledic naravnih nesreč, 
7. osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter 

o razmerjih pri delu v upravnih organih v Socialistični republiki Sloveniji, 
8. predlog odloka o sestavi republiških komitejev, 
9. razrešitev in izvolitev nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine Socia- 

listične republike Slovenije, 
10. predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije 

Socialistične republike Slovenije, 
11. volitve in imenovanja, 
12. vprašanja delegatov. 
Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče 

nima novih predlogov.) Torej se strinjamo s tem dnevnim redom. Ugotavljam, 
da je predlog dnevnega reda sprejet. 

/ 
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
10. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali kdo predlaga kakšen popravek oziroma 
dopolnitev? Prosim, tovariš Mermolja! 

Pavel Mermolja: Prosim, da se zapisnik popravi. V zapisniku je 
napisano, da je bilo navzočih 44 delegatov in da so se- trije opravičili. Prosim, 
da se med opravičenimi napiše tudi moje ime, ker sem se opravičil po tele- 
fonu. Tovarišica, ki je sprejela opravičilo, mi je rekla, da bo to sporočila, vendar 
med imeni opravičeno odsotnih ni mojega imena. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo, (Nihče.) 
Ce ne, glasujmo o odobritvi zapisnika! Prosim, kdo je za sprejetje zapisnika 
s popravkom, ki ga je predlagal tovariš Mermolja! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo zapisnik sprejeli. 
Preden preidemo k naslednji točki dnevnega reda, vas obveščam, da bomo 

po dogovoru med predsedniki zborov na skupnem zasedanju Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali uvodno obrazlo- 
žitev k drugi in tretji točki dnevnega reda, to je k osnutku resolucije o eko- 
nomskih stikih Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju in obmej- 
nem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi 
državami, ki jo bo dal podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Rudi Čačinovič. 

Takoj zatem bo na skupni seji Zbora združenega dela, Zbora občin in 
našega zbora dal predsednik Izvršnega sveta tov. Marine tudi uvodno obrazlo- 
žitev k 9. točki dnevnega reda, to je k razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov 
Izvršnega sveta. Zato prosim, da odidete v veliko skupščinsko dvorano. Po 
obrazložitvah oziroma po uvodnih besedah bo naš zbor nadaljeval razpravo o 
posameznih točkah v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, na osnutek resolucije 
o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju. 

Predlagatelj resolucije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet 
je v svojem dopisu Skupščini 17. 1. 1975 predlagal, naj se akt obravnava kot 
osnutek stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije, in sicer zato, ker je sodelo- 
vanje z deželami v razvoju že vsebovano v skupščinski resoluciji o ekonomskem 
sodelovanju Socialistične republike Slovenije s tujino, ki jo je Skupščina spre- 
jela 11. 12. 1973. 

Nadalje Izvršni svet v dopisu z dne 21. 1. 1975 predlaga Skupščini, da naj 
se akt obravnava v zadnji fazi, kot predlog. Uvodno obrazložitev Izvršnega 
sveta ste slišali. 

Osnutek resolucije sta obravnavali Zakonodajno-pravna komisija in Komi- 
sija za mednarodne odnose. Pismeni poročili ste prejeli. Preden preidemo na 
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razpravo, glasujmo o predlogu Izvršnega sveta, da se predloženi akt obravnava 
v zadnji fazi, kot predlog. Prosim, kdor je za ta predlog, naj glasuje! 

Zoran Polič: Cebi lahko prej razpravljali! Sem proti temu predlogu 
in to hočem obrazložiti. 

Oglašam se, tovarišice in tovariši, zato, ker menim, da bi vendarle morali 
razmisliti, ali naj sprejmemo ta akt kot predlog, ne glede na to, da Zakono- 
daj no-pravna komisija v svojem poročilu vztraja, da naj akt obravnavamo kot 
osnutek in ne glede na to, če se bo akt imenoval resolucija ali stališča. Hkrati 
se opravičujem, ker bom posegel nekoliko v vsebino samega dokumenta. Stri- 
njam se s tem, kar je danes povedal predstavnik Izvršnega sveta podpredsednik 
tovariš Rudi Čačinovič. Mislim, da je v svojem ekspozeju o tej resoluciji jasno 
pokazal, iz kakšnih razlogov in na kakšni osnovi pravzaprav gradimo taka raz- 
merja z nerazvitimi področji. Zdi se mi pa, da je sama resolucija v nasprotju 
s tako osnovno ugotovitvijo tovariša Cačinoviča. Sklicujem se na to, da je 
tovariš Čačinovič v svojem uvodu ugotovil, da je tako urejanje razmerij z neraz- 
vitimi področji dejansko eksistenčno vprašanje slovenskega gospodarstva. 

Tekst resolucije se namreč razume tako, kot da pravzaprav samo želimo 
pomagati nerazvitim, da bi se laže razvijali, in da zato vzpostavimo odnose z 
njimi. Sklicujem se na drugo točko resolucije, ki pravi: »Na podlagi načel 
politike neuvrščenosti in sklepov konference v Alžiru bo SR Slovenija v okviru 
SFR Jugoslavije podpirala prizadevanja za enakopravnejši položaj držav v raz- 
voju v svetovnem gospodarstvu, za zagotovitev ugodnejšega položaja držav v 
razvoju v mednarodnem finančnem sistemu in za trajno suverenost nad nji- 
hovimi prirodnimi bogastvi.« Torej vse zaradi tega, ker je to njihova potreba 
in njihova želja. Mislim, da bi glede na to, kar je tovariš Čačinovič govoril, 
takoj za tem, pred naštevanjem nalog, morala resolucija jasno opredeliti raz- 
loge za te stike. Ne potegujem se za svoj tekst, menim pa, da bi resolucija 
morala reči približno tako: »S širšim, dolgoročnejšim, trajnejšim povezova- 
njem svojega gospodarstva in drugih svojih dejavnosti, glede na možnosti 
in potrebe držav v razvoju, bo Socialistična republika Slovenija tudi dosled- 
neje utrjevala in osvobajala svoj lastni razvoj, ki je vse preveč odvisen od 
tradicionalnih in večkrat nepotrebnih posredniških zvez.« 

S tem hočem reči, da bomo tudi mi v bodoče vse bolj odvisni od teh od- 
nosov, in sicer od trajno vzpostavljenih odnosov. Danes vrsta tako imenovanih 
razvitih držav, med njimi so tudi dežele z nafto, ugotavlja, da ne morejo vzpo- 
stavljati solidnejših odnosov z Jugoslavijo. Mi na primer hočemo uvažati bom- 
baž, nočemo pa uvažati kave, vse pa uvažamo prek posrednikov. Neka druga 
od teh dežel, ki je naftna dežela, pa ugotavlja, da smo kljub temu, da si želi 
čimveč sodelovanja naših gradbenih, tehničnih in drugih podjetij v svoji deželi, 
nekonkurenčni v primerjavi z deželami kapitalističnega zahodnega sveta. To 
pomeni, da naše gospodarstvo, med temi podjetji pa so tudi slovenske gospo- 
darske organizacije, ni dovolj dojelo problema, ki je za nas vedno bolj pereč, 
namreč da bomo v bodoče mnogo bolj vezani na te surovinske izvore, ki bodo 
hkrati bogata tržišča za naše končne proizvode. To pa zahteva trajnejše pove- 
zovanje in znatno večjo iniciativo. Ne smete si misliti, da predstavniki nerazvi- 
tih dežel ne spremljajo naših odnosov do njih in naših dokumentov. To reso- 
lucijo bodo že takoj po sprejetju v naši skupščini imeli v ambasadah teh 
dežel, kjer bodo ugotavljali naša razmerja in odnose do njih. Lahko bi nam 
očitah, da nastopamo do njih kot nekakšni patroni, češ celo suverenost vam 
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bomo pomagali graditi, hkrati pa se poslužujemo svojih tradicionalnih vezi 
prek kapitalističnega sveta, kar je celo v nasprotju z osnovnimi načeli alžir- 
ske in ostalih resolucij. Zaradi tega se mi zdi, da je, če vzamemo samo ta 
stališča, resolucija pravzaprav malo učinkovita. Neprestano namreč ponavljamo, 
češ gospodarstvo naj bi, gospodarska zbornica naj bi itd., skratka vse samo naj! 
Če smo si na jasnem, da je to osnova, kot je rekel tovariš Čačinovič, oziroma 
eksistenčno vprašanje našega gospodarstva, potem moramo nastopiti zapovedo- 
valno in reči: Gospodarska zbornica mora to in to storiti, naše gospodarske 
organizacije se morajo povezovati direktno itd. Ne gre tudi samo za to, da se 
pospešijo naši odnosi, temveč da se razvijajo in bogatijo, pri čemer morajo 
osnovno težo nositi gospodarske organizacije, družbenopolitične skupnosti pa 
jih morajo pri tem podpirati, jim pomagati itd., torej ravno obratno, kot je 
zastavljeno v resoluciji. 

Imam še več argumentov ter predlogov in sprememb. Naštel sem samo 
dva ali tri argumente, na osnovi katerih predlagam, da ostanemo vendarle pri 
osnutku, kar predlaga Zakonodajno-pravna komisija, in da stališča prilagodimo 
resničnim potrebam. Predvsem pa prosim, da jih prilagodimo temu, kar je 
tovariš Čačinovič povedal danes v svojem uvodu, in dejanskemu dokumentu, ki 
je pripravljen in ki je povsem drugačen po svoji vsebini, kot je resolucija. 
Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Polič, tvojo intervencijo sem ra- 
zumel tako, da se resolucija obravnava kot osnutek, ne pa kot predlog, kar 
predlaga Izvršni svet! 

Zoran Polič: Oprosti, tovariš predsednik! Zdi se mi, da je tako obrav- 
navanje mnogo bliže načelom delegatskih odnosov, ker je nevzdržno, da so 
delegati, ki so na podlagi osnutka razpravljali v svoji bazi, postavljeni kar pred 
dejstvo, da morajo predložiti amandmaje, ah pa ne bodo njihova stališča spre- 
jeta v resoluciji. Mislim, da je to v nasprotju z načelom delegatskih odnosov. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, razpravljamo o predlogu Izvrš- 
nega sveta, da se predlagani akt obravnava v zadnji fazi! Kaj misli predstavnik 
Komisije za mednarodne odnose in kaj misli predstavnik Izvršnega sveta? 
Tovariš Čačinovič! 

Rudi Čačinovič: Seveda je od zbora odvisno, ali bo sprejel reso- 
lucijo kot predlog ali pa kot osnutek. Mislim pa, da bo potrebno odločitve 
usklajevati, ker se mi zdi, da je med tem časom en skupščinski zbor sprejel 
predlog Izvršnega sveta, da se resolucija obravnava kot predlog. Ta tekst je 
šel skozi razna telesa in komisije, ki so se z njim strinjale. Kolikor pa je bilo 
predlogov, jih je Izvršni svet sprejel. Če pa so še pripombe k tekstu, jih je 
treba dati in predložiti drugima zboroma ter nato uskladiti. 

Kar se tiče pomoči in vključevanja našega gospodarstva v nerazvitih 
državah, mislim, da moramo pomagati in jim tudi lahko pomagamo, tako glede 
na tehnološko znanje, večjo razvitost itd. V resoluciji je, če se spominjate, celo 
poseben odstavek, ki pravi, da moramo prestrukturirati celo naše gospodarstvo 
in da ima slovensko gospodarstvo celo vrsto nalog, da se prilagodi zahtevam 
sodelovanja. 
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Glede mnenja, da naj bi resolucija zapovedovalno nastopila do slovenskega 
gospodarstva in Gospodarske zbornice, češ to in to morate storiti, menim, da 
bi to težko storili, saj smo do sedaj vedno rekli, da si bomo le prizadevali, da 
bo prišlo do uresničitve naših ciljev. 

Glede raznih nakupov, bombaža itd., naj pojasnim, da je to v pristojnosti 
federacije, ker gre tudi za državne rezerve in zato ne more resolucija tega 
nalagati gospodarskim organizacijam. Blago, ki ga je tovariš Polič omenjal, 
kupuje Matris, ki je znana centralna institucija in ima s slovenskim gospodar- 
stvom le posredno zvezo. 

Kar se pa tiče vprašanja pospešitve in razvijanja, mislim, da so to stvari, ki 
bi jih lahko rešili s tem, da bi posamezne izraze zamenjali ali pa tekst dopol- 
nili. Ker pa je v drugem zboru razprava o resoluciji že končana in ker so 
resolucijo že sprejeli, predlagam, da bi k sedanjemu tekstu dali amandmaje 
in nato tekst med zbori uskladili. 

Predloge tovariša Poliča glede sprememb teksta v imenu Izvršnega sveta 
načelno sprejemam. Seveda bi moral tekst videti. Hvala lepa! 

Predsednik Stane Markič Ali želi predstavnik Komisije za med- 
narodne odnose kaj reči? 

Beno Zupančič (iz klopi): Resolucijo smo obravnavali kot osnutek 
prej, preden je prišlo do tega predloga. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati o tem vprašanju? 
Prosim, tovariš Česnik! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Zakonodajno-pravna komisija 
je obravnavala osnutek resolucije, ki je obrazložen v ekspozeju Izvršnega sveta, 
in je ravno glede na vsebino in predložena stališča ter obravnavo v odborih 
bila mnenja, da je za tak akt potrebno neko širše usklajevanje, ne samo uskla- 
jevanje načel, ampak tudi usklajevanje prakse gospodarskih organizacij. Zaradi 
tega je potrebno, da damo za izdelavo tega akta nekaj časa, da dejavniki, ki 
sodelujejo, povedo, ali so sposobni zastaviti tako politiko in jo tudi uresničiti. 
To je bil naš namen, kot smo rekli, da naj bo to osnutek stališč; kasneje 
je Izvršni svet predlagal, da naj bo to predlog. Ker gre le za razliko 14 dni, 
mislim, da bi bilo dobro, da se pojasni, kaj je Izvršni svet vodilo pri tem, ko 
je menil, da so ta stališča že toliko izdelana, oziroma ali je res, da smo pri tem 
že toliko enotni, da bi lahko te sklepe sprejeli že danes. 

Ne mislim zdaj na enotnost glede politike. Tu je popolna enotnost. Gre 
za enotnost izdelave tega akta, glede posameznih smernic, ki se tičejo gospo- 
darstva, in seveda tudi glede spreminjanja sedanje prakse. Znano je, da tukaj 
nimamo velikih oziroma večjih uspehov. 

Glede predloga tovariša Poliča, kakšen naj bo izraz tega akta, ali naj se res 
direktno obračamo na Gospodarsko zbornico in na delovne organizacije, moram 
reči, da dosedanja praksa, kar se tiče Skupščine, ne gre v tej smeri. Menimo, 
da se Skupščina lahko; obrača zapovedovalno le do svojih teles, to se pravi do 
Izvršnega sveta in upravnih organov, vsem drugim pa lahko daje le priporočila. 
Seveda so te institucije oziroma organizacije dolžne razpravljati o stališčih, ki 
jih je sprejela Skupščina, in nanje dati odgovor, nimajo pa direktnih obveznosti, 
ki bi izhajale iz aktov te Skupščine. Hvala lepa. 
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Predsednik Stane Markič : Kdo želi besedo? Beno Zupančič! 

Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši delegati! Opravičujem se, ker 
sem prej govoril kar iz klopi. Predstavnik Komisije je sedaj v drugem zboru, 
zato sem, bi rekel, poklican, da odgovorim na vprašanje, ki ga je zastavil tova- 
riš predsednik, da ne bi bilo nesporazumov. 

Komisija za mednarodne odnose je obravnavala ta dokument kot osnutek, 
vendar je bilo na seji Komisije že napovedano, da ga utegne Izvršni svet pre- 
kvalificirati v predlog dokumenta. Na to sem se kasneje spomnil, čeprav sem 
na seji Komisije o tem vprašal predstavnika Izvršnega sveta. To govorim zato, 
da bo stvar, kar se Komisije tiče, jasna. Seveda pa sedaj ne morem v imenu 
Komisije povedati, kaj Komisija ta trenutek misli, ker bi bilo treba Komisijo, 
ki ni tako majhna, sklicati. Mislim pa, da bi bilo za dilemo, ki jo je povzročil 
tovariš Polič, predvsem pomembno, da Izvršni svet pojasni, ali bi s tem, če bi 
ta dokument sprejemali šele na prihodnji seji, nastala kakšna bistvena škoda. 
Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Marko Bule! 

Marko Bule: Podpiram predlog tovariša Poliča in Zakonodajno-pravne 
komisije, in sicer iz dveh razlogov: 

Ponovna razprava o tem predlogu v delegatski bazi pomeni dodatno spod- 
buditev temeljnih organizacij združenega dela in organizacij združenega dela 
vseh sredin, iz katerih izhajajo delegati, o vprašanjih, ki jih resolucija prinaša 
in ki pomenijo pomemben napor za merjenje zavesti oziroma zavestno orien- 
tacijo, posebej ker smo zdaj pred pripravo planov it A. 

Drugič pa zato, ker je najbrž res mogoče do sprejetja predloga napraviti 
še nekatere pomembne izboljšave. Konkretno, mislim, je v poročilu in v resolu- 
ciji pomanjkljivo obdelano vprašanje kooperacije, sovlaganja itd. Moj vtis 
je, da je še vedno v prvem delu resolucije, kjer se govori o karakteristikah 
odnosov, navzoča ena od osnovnih dosedanjih karakteristik naših odnosov z 
deželami v razvoju pravzaprav blagovna menjava. Mislim, da je nekaj jasno: 
če želimo, da je blagovna menjava večja, po strukturi in obsegu, potem niso 
več mogoča sedanja klasična pota kupi-prodaj za doseganje teh ciljev, ampak 
mora biti kooperacija oziroma sovlaganje. Izraz, ki se ga često rabi, torej so 
tako imenovane višje oblike ekonomskega sodelovanja. One bi morale biti pre- 
težni kanal ekonomskih odnosov in tu je treba pravzaprav napraviti premik. 
V prvem delu resolucije se o> tej nuji ne govori. Mislim pa, da je to treba 
formulirati in jasno povedati. Drugo vprašanje, o katerem govori tudi poročilo, 
je ena od zelo pomembnih nalog, to je vprašanje znanstveno-tehnične pomoči, ki 
v poročilu ni razčlenjeno. Reči samo, da je to treba izboljšati, je verjetno pre- 
malo. Tudi v prvi točki resolucije pravimo, da je gospodarstvu treba omogočiti 
drugačne kadre. Osebno pa mislim, da je na podlagi resolucije o kadrih, ki smo 
jo sprejeli, mogoče o teh vprašanjih kaj več konkretnega reči, saj ne gre za 
kadre nasploh. Gre za tista področja, na katera se bo Slovenija ali pa Jugoslavija 
zaradi komparativnih prednosti ali pa dolgoročnega interesa usmerila. Zato 
mislim — dva primera sem omenil — da bi vendarle kazalo ostati pri osnutku 
in stvari še nekoliko konkretizirati. 
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Predsednik StaneMarkič : Zeli še kdo besedo. Danica Jurkovič! 

Danica Jurkovič: Pridružujem se mnenjem, da naj razpravljamo 
o predloženem gradivu kot o osnutku in da ga naj ne prekvalificiramo v predlog 
resolucije. To pa predvsem zaradi tega, ker kljub temu, da upoštevam in 
spoštujem razpravo v vseh telesih Skupščine, pa tudi že prej v organih Iz- 
vršnega sveta in v Gospodarski zbornici Slovenije, ki je edina v Jugoslaviji 
organizirana kot delegatska skupnost, menim, da je znatno premalo oblikovana 
zavest vseh delavcev v združenem delu, kako je z deželami v razvoju, kako je s 
svetovnim ekonomskim položajem in kakšni so naši interesi, obveznosti in 
dolžnosti. 

Zaradi tega menim, da je prav, da pospešimo natančno razčlenitev teh 
stališč, med katerimi bo mnogo novega in zelo naprednega. Narejen je velik 
napredek, vendar je potrebno, da delegati iz TOZD in delovnih organizacij, pred- 
vsem pa v zborničnih svetih te stvari z vso natančnostjo obdelajo. Opozarjam 
vas, da je med sklepi 29. seje od 4. novembra 1972 tudi sklep, kjer je rečeno, 
da naj delavski sveti pregledajo vse poslovne pogodbe oziroma vse ekonomske 
odnose s tujino. Tega pa še do sedaj v naših organizacijah združenega dela 
nismo storili. Nasprotno, ekonomski odnosi s tujino so še vedno stvar obravnave 
v ožjih skupinah, kar pa velja za delovne organizacije ne samo pri nas, ampak 
po vsej državi. To je dejstvo, in zaradi tega tudi moje večnoi trmoglavljenje, 
da ni subjekt slovensko gospodarstvo, ampak delavci v organizacijah združe- 
nega dela. Zato je bolje, da je to osnutek kot pa predlog, kajti menim, da je 
bilo o stvari vendarle preozko razpravljano. Poleg tega, kar je tovariš Bule 
omenil, bi jaz predlagala, da to širšo razpravo organiziramo s pomočjo Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva, sindikatov in potem vnesemo tisto, kar je 
novo in kar manjka v resoluciji. Morali se bomo jasno opredeliti, ali spadamo 
v sklop dežel v razvoju ali pa smo samo privesek kapitalističnega sveta. Torej 
ta naša zavest, kje smo, mora v popravljenem tekstu priti bolj jasno do izraza, 
zato sem za osnutek. 

Predsednik Stane Marki č: Želi še kdo besedo s tem v zvezi? Ce ne, 
dajem predlog Izvršnega sveta, naj se resolucija obravnava kot predlog, na 
glasovanje. 

Prosim, kdor je za ta predlog, naj glasuje! (4 delegati.) Kdor je za predlog, 
ki ga je dal tovariš Polič oziroma ki so ga povzeli razpravljalci, da se resolu- 
cija obravnava kot osnutek, naj dvigne roko! (Večina delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Resolucijo bomo torej obravnavali kot osnutek. Preden preidemo k disku- 
siji, bi vas rad obvestil, da seji našega zbora prisostvuje predstavnik Gospodar- 
ske zbornice Mirko Jakše. 

Prehajamo na razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati o osnutku resolucije? 
Besedo ima tovarišica Lojzka Cotar! 

Lojzka Čotar: Osnutek resolucije o ekonomskih stikih Socialistične 
republike Slovenije z državami v razvoju smo na obali ocenili kot pomemben 
in tvoren napor Socialistične republike Slovenije pri konkretizaciji načel iz 
sprejete resolucije o ekonomskih stikih z deželami v razvoju iz leta 1973. To 
konkretizacijo načel v obliki predlaganih ukrepov ekonomske politike ter orga- 
nizacijski nastop vseh dejavnikov ocenjujemo na podlagi konkretnih razmer, 
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s katerimi se srečujejo večje organizacije združenega dela v obalnem območju, 
ki že imajo ali pa navezujejo poslovne stike s partnerji v deželah v razvoju. 

Take so v obalnem območju naslednje večje organizacije združenega dela: 
Tomos Koper — gradnja tovarne za proizvodnjo mopedov in biciklov v Gani, 
Delamaris Izola, ki pripravlja z Libijo projekt za ribolov ter predelavo rib, 
Splošna plovba Piran sodeluje pri organiziranju pomorskih poti, Luka Koper 
navezuje stike z lukami v državah v razvoju, Sarmin Koper — gradnja rafine- 
rije ob sodelovanju nekaterih držav v razvoju in razvitih zahodnoevropskih 
držav. Iz navedenega izhaja, da te oblike povezovanja predstavljajo višjo obliko 
menjave, kar je še zlasti pomembno. V dosedanjem delovanju so organizacije 
združenega dela pri navezovanju zlasti višjih oblik povezovanja naletele na 
vrsto težav, ki so pogojene v sistemskem tretmaju držav v razvoju, kajti zanje 
velja isti zunanjetrgovinski tretma, kakor za gospodarstvo razvitih držav. Glede 
na to, da material, ki je predmet današnje razprave, predstavlja zasnovo poti, 
po kateri se bodo ekonomske povezave z deželami v razvoju bolj razmahnile, 
ga podpiramo. 

Hkrati smo enotno ocenili, da je to tudi tvorni prispevek Socialistične repu- 
blike Slovenije k splošnim družbenim prizadevanjem, da se z večjo naslonitvijo 
na države v razvoju prispeva k realizaciji načel alžirske konference. Obenem 
pa pomeni to tudi pot, po kateri bomo hitreje sanirali plačilno bilanco. V iz- 
hodiščih za sestavo družbenega razvoja obalnega območja v letih 1976—1980, ki 
jih je sprejela obalna skupščina 21. januarja letos, dajemo poudarek organi- 
ziranju višjih oblik povezovanja obalnega gospodarstva z državami v razvoju. 

K resoluciji o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z drža- 
vami v razvoju pa imamo nekatere konkretne pripombe: 

1. Prvi stavek v 1. odstavku na strani 5 naj se glasi: »Več pozornosti mo- 
rajo posvetiti sodelovanju z deželami v razvoju tudi storitvene dejavnosti, pred- 
vsem pomorski, zračni in PTT promet, ter ostale dejavnosti.« 

2. V drugem odstavku na strani 5 naj se besedi »pomorsko gospodarstvo« 
nadomestita z besedama »trgovska mornarica«. 

3. V drugi vrstici 3. odstavka na strani 5 naj se med besedi »izdela načrt« 
dodata besedi »in uresničujejo«. 

4. V tretji vrsti zadnjega odstavka pod točko 4.2 na strani 5 naj se bese- 
dilo: »menjava z deželami v razvoju^ nadomesti z besedilom: »menjava blaga 
in transportno povezavo z deželami v razvoju«. 

5. V drugi vrsti drugega odstavka na strani 6 naj se besedilo: »blagovne 
menjave z deželami v razvoju« nadomesti z besedilom: »blagovne menjave in 
storitev z deželami v razvoju«. 

6. V šesti vrsti zadnjega odstavka na strani 7 naj se doda med besedi, 
»izvoza in zavarovanja« nova beseda »storitev^. Torej bi se besedilo glasilo: 
«izvoza, storitev in zavarovanja«. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Ne bom ponavljal, -kar sem prej 
rekel, tudi tistega teksta ne, ki sem ga predlagal, ker je v stenogramu. Povrnil 
bi se le na razpravo o tem, komu lahko Skupščina zapoveduje. Predlagam, da 
malo precizneje pregledate ta dokument. Videli boste, da grešimo tudi s tem 
»mora« ali »naj bo«. Na primer pravimo: »Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije naj koordinira.« Če že kaj rečemo, potem moramo reči: 
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»Izvršni svet bo koordiniral delo v republiki, spremljal realizacijo itd.,« najmanj 
torej to,, če že ne »mora«. Potem pravimo:1 »Izvršni svet naj neposredno,« na- 
mesto »Izvršni svet bo neposredno«, ker obvezujemo za nekaj. 

Tudi Izvršni svet ima v svojem predlogu besedo »mora«, npr.: »Slovenija si 
bo dalje prizadevala razvijati in krepiti mora. ..« Mislim, da je tu lepše reči 
»razvijala bo«. Kaj. zdaj pomeni »mora^, če ne sme tistim, ki so osnovni nosilci, 
to je gospodarskim organizacijam reči, da morajo. 

Potem, prosim, dalje: na četrti strani pravimo: »pri realizaciji teh pro- 
gramov te dežele v razvoju žele v večji meri vključevati naše gospodarstvo.« 
Ne vem, komu so to sporočili, mislim, da to tako, kot je povedano, ni res, ampak 
da se pri realizaciji teh programov lahko v večji meri vključuje tudi naše gospo- 
darstvo, če bo dovolj prisotna iniciativa naših proizvajalcev oziroma če bodo 
organizirani za te potrebe. Ne pa, da oni tam žele, mi pa samo odbrzimo v te 
dežele, da bomo prisotni pri urejevanju teh medsebojnih odnosov. Treba je 
reči: »naši izvajalci naj se zato, da bodo lahko tam prisotni, intenzivneje vklju- 
čujejo« itd. 

Oprostite, takih »lepot«, da vas ne zadržujem s tem, je v tem dokumentu 
cela vrsta. Kolikor bodo tovariši želeli, sem rade volje pripravljen dati na raz- 
polago ta dokument. Ni bistveno to, da pomeni drugačen pristop, ampak je 
veliko bolj bistveno to —• o tem so razpravljali pred menoj, kaj vse v tem 
dokumentu manjka. Treba je omogočiti, da naše gospodarstvo, predvsem pa 
Gospodarska zbornica, v tem smislu oceni ta dokument in da da svoj pri- 
spevek. Hvala. 

Predsednik Stane Marki č: Besedo ima Beno Zupančič! 

Be.no Zupančič : Glede na to, da je v obravnavi ta dokument zdaj 
kot osnutek, bi vendarle načel vprašanje, o katerem je sicer Skupščini pisal 
Izvršni svet. Gre namreč za to, da bi bil zdaj še čas razmisliti o tem, ali ne bi 
resolucija obdržala to ime, kljub temu, da v resnici ponavlja nekatera stališča 
iz resolucije o ekonomskih stikih s tujino. Pri tem mislim zlasti na njen pomen, 
ki je bil v današnji razpravi že dovolj poudarjen. Hvala lepa. 

Predsednik StaneMarkič: Torej ti predlagaš, da ostane naslov reso- 
lucija. Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši! To, kar sem v svoji razpravi 
omenil, bi zdaj poskušal konkretizirati. V 1. točki osnutka resolucije so nave- 
dene značilnosti dosedanjega gospodarskega povezovanja z deželami v razvoju. 
Te so predvsem skromna prisotnost teh držav v regionalni strukturi naše bla- 
govne menjave, neustrezna struktura v medsebojni blagovni menjavi, nepozna- 
vanje oziroma nezadostno poznavanje tržišč' teh dežel, pomanjkanje dolgoročnih 
kontaktov in razdrobljenost nastopanja, predvsem pa trgovanje. 

Med temi značilnostmi dosedanje menjave Jugoslavije in tudi Slovenije 
ni v resoluciji navedeno, da smo bili usmerjeni predvsem na nakup in prodajo, 
torej na klasične trgovske odnose. Sodobni svet pa mora, če hoče napredovati, 
razviti prav blagovno menjavo, izboljšati strukturo in predvsem tudi dolgoroč- 
neje pristopiti k tem odnosom, torej opustiti usmeritev le na nakup in prodajo, 
kar je klasična oblika gospodarskega sodelovanja. Zato moramo razviti sodobne 
oblike ekonomskih odnosov, ki pa so predvsem kooperacija, skupna vlaganja 
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sredstev za nove objekte, poslovno-tehnično sodelovanje, formiranje kadrov na 
podlagi konkretnih projektov. To ne pomeni vreči vse v koš znanstveno-tehnične 
pomoči, ker bomo le tako dosegli zainteresiranost gospodarstva. Skleniti moramo 
vrsto novih konvencij o prometu, finančnem poslovanju itd. Ker v uvodnem 
delu to ni poudarjeno, predlagam, da se pri točki 1 napiše, da je večjo menjavo 
in strukturo blagovne menjave in dolgoročnost sodelovanja mogoče doseči samo, 
če se odločneje preseže dosedanja pretežna usmeritev za nakup in prodajo, in to 
s kooperacijo, s sovlaganjem, poslovno-tehničnim sodelovanjem, vzgojo kadrov 
in z ostalimi sodobnimi pristopi. To je prvi predlog. 

Drugi se nanaša na točko 3, ki govori o nalogah naše republike. V peti 
alinei je napisano, da je treba razvijati in krepiti predvsem višje oblike gospo- 
darskega sodelovanja. Mislim, da ta točka dobi pravi pomen šele ob takšni 
uvodni ugotovitvi, ki sem jo predlagal. Pri tem bi se dotaknil predvsem osme 
alinee, ki pravi: »Gospodarstvo in vse ostale dejavnike, ki neposredno sodelujejo 
z deželami v razvoju v raznih oblikah, je treba okrepiti in izpopolniti s kva- 
litetnimi kadri. ..« itd. Ta dikcija je taka, da izzveni, kot da bo nekdo formiral 
kadre in jih dal gospodarstvu. Mislim, da je predvsem dolžnost gospodarstva 
samega, ki je subjekt tega sodelovanja, da v svoji kadrovski politiki, ki je 
neodtujljiva pravica upravljanja, predvidi in zagotovi take kadre, ki bodo 
začrtano politiko lahko izvajali. Mislim, da je treba v tej smeri spremeniti 
formulacijo osme alinee. 

Naslednja pripomba je v zvezi z deseto alineo točke 3, kjer piše: »Znan- 
stveno raziskovalno delo je treba usposabljati in usmerjati na proučevanje kon- 
kretnega položaja v teh deželah, njihovega družbenoekonomskega in politič- 
nega razvoja.« Če ostane formulacija taka in če bodo v teh državah to brali, 
se bodo vprašali, ali smo tudi mi nekakšna CIA, da proučujemo njihov družbeno- 
ekonomski in politični položaj. Tega mi ne bomo delali, saj to najbrž ni naš 
namen. Mi moramo le proučevati možnosti za konkretno razvijanje ekonomskih 
odnosov, transfer tehnologije, formiranje kadrov, skupne nastope itd., pro- 
učevati, kje so skupne stične točke, ne pa proučevati te države kot take. Mislim, 
da so predlagalci resolucije želeli to povedati, vendar je formulacija slaba, 
saj bi lahko izzvenela, kot da bomo te dežele proučevali kot recimo kakšne 
velike sile proučujejo nas ali pa druge. Mislim, da je treba to alineo preformu- 
lirati. Verjetno gre za dva aspekta. Prvič, da se organizacije združenega dela 
v svojih znanstveno-raziskovalnih ambicijah usmerijo k reševanju teh vpra- 
šanj, kar v resoluciji manjka, saj velike grupacije, kot so Iskra, Gorenje, Sla- 
veni j ales, lahko same določijo svoje raziskovalne naloge za proučevanje skup- 
nih ekonomskih in drugih interesov, v katere vključijo potem univerzo, inšti- 
tute itd.; drugič pa, da moramo v znanstveno-raziskovalnih projektih in pro- 
gramih, ki se bodo oblikovali v širši družbenopolitični skupnosti, Raziskovalni 
skupnosti Slovenije itd., proučiti možnost za skupno sodelovanje in skupne 
nastope v ekonomski sferi in za to zadolžiti tudi druge nosilce raziskovalne 
dejavnosti. Mislim, da je treba to alineo napisati v tem smislu. 

Tretja pripomba, k točki 3, je v zvezi s predzadnjo alineo. Ta namreč 
govori, da je deželam v razvoju treba nuditi znanstveno-tehnično pomoč z vzgo- 
jo njihovih znanstvenih in strokovnih kadrov, posebno s podeljevanjem šti- 
pendij za redni študij in izpopolnjevanje predvsem na tistih področjih, kjer 
imamo večje možnosti za gospodarsko sodelovanje, kakor tudi na področjih, 
ki so pomembna za gospodarski razvoj teh dežel. Mislim, da moramo prekiniti 
z dosedanjo prakso, ki je karakteristična ne samo za Slovenijo, ampak tudi za 
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Jugoslavijo. Imamo tako imenovane dvoletne ali triletne pogodbe Jugoslavije 
s posameznimi deželami o kulturnem in znanstveno-tehničnem sodelovanju. V 
teh pogodbah je resnično zajeto to, o čemer je govoril tovariš Zoran Polič, 
predvsem kot oblika pomoči. Mislim, da je to prav, ampak to je le en del 
sodelovanja in le en del možnosti. Zaradi takega pristopa znanstveno-tehnična 
pomoč ostaja pravzaprav konstantno majhna, ker je zanjo potrebno še vedno 
zbrati proračunska sredstva in jih po nekem kriteriju razdeliti. Pri tej razdelitvi 
pa ni vključen neposreden subjekt gospodarjenja oziroma realizacije ekonom- 
skih odnosov, se pravi organizacija združenega dela. 

Z'ato bi drugi del tega znanstveno-tehničnega sodelovanja moral biti v 
resoluciji zasnovan tako, da bi bila razvidna nujnost vključevanja organizacij 
združenega dela v to znanstveno-tehnično pomoč. Na primer aktivnost Slove- 
nijalesa v Centralnoafriški republiki pomeni tudi formiranje vrste kadrov neka- 
terih profilov za razvoj lesne industrije, ki se bo tam razvijala. Mislim, da je 
to najbolj zdrava oblika znanstveno^tehnične pomoči Slovenije Centralno- 
afriški republiki. Ali pa primer KRKE, ki gradi v Keniji skupno tovarno 
zdravil, ali pa sodelovanje Iskre v nekaterih deželah, formiranje kadrov za te 
skupne proizvodne obrate, je po mojem menju tisti del znanstveno-tehnične 
pomoči, ki največ prispeva k oblikovanju resnično novih odnosov. Zato mislim, 
da bi tak pasus moral imeti dva odstavka. V prvem bi bila omenjena znanstveno- 
tehnična pomoč, ki jo Jugoslavija daje kot država, v drugem pa obveznost, ki 
sledi iz konkretnega sodelovanja organizacij združenega dela v tej sferi. 

Zadnja pripomba je v zvezi s sklepi neuvrščenih držav v Georgtownu, ki 
jih je Jugoslavija podpisala in ki so bili tudi osnova alžirske konference. Ugo- 
tovil sem, da je kar 42 sklepov, na podlagi katerih bodo dežele v razvoju in 
tudi Jugoslavija sodelovale. Nekateri od teh v tej resoluciji niso vsebovani, 
čeprav jih lahko prevzame in uresniči Slovenija sama oziroma organizacije 
združenega dela. Za druge pa bomo vztrajali, da se bolj uveljavijo v federaciji, 
zveznem izvršnem svetu, Zboru republik in pokrajin itd. Mislim, da bi bilo 
prav če bi, preden sprejmemo to resolucijo, še enkrat pogledati te sklepe in 
videli, katere od teh bi lahko vključili v resolucijo*, predvsem glede na organi- 
zacije združenega dela. Mislim tudi, da se s to resolucijo obvezujemo za aktiv- 
nejšo vlogo v federaciji za realizacijo nekaterih od tistih obveznosti, ki smo 
jih podpisali. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima Danica Jurkovič! 

Danica Jurkovič: Menim, da so vsa naša razmišljanja prispevek 
h graditvi naše politike v odnosu do dežel v razvoju in zato tudi mislim, da 
k besedilu resolucije ni potrebno dajati konkretnih pripomb. Ocenjujem, da 
je predloženo gradivo predvsem analiza stanja in prikaz uresničevanja že 
sprejete resolucije v Skupščini Slovenije. Dala naj bi sliko, kaj smo med tem 
časom dejansko naredili oziroma predvsem kako smo se pripravljeni organi- 
zirati za nadaljnjo dejavnost. 

Zato menim, da bi bil bodoči dokument Skupščine lahko samo konkretiza- 
cija politike, ki je bila že sprejeta, in je precej vseeno, ali je to sedaj resolucija 
ali stališče. Pomembno je, da pravilno obravnava miselnost, dejavnost in 
akcijo vseh dejavnikov v Sloveniji. 

Za uvod naj na kratko samo še ponovim, da me zelo moti, ker je v vsem 
besedilu subjekt slovensko gospodarstvo, kar mi vzbuja misel, da so mnoge za- 
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pisane trditve, ugotovitve in tudi naloge sorazmerno zelo poprečne in vzdržujejo 
miselnost, za katero smo se pravzaprav domenili, da jo spremenimo. Glavna 
stvar je sedaj naša naravnanost na blagovno menjavo, na nastopanje na tujih 
tržiščih, torej tudi v deželah v razvoju. Menim pa, da naj temu tako imenova- 
nemu gospodarstvu pomaga država s stimulacijami in olajšavami in z vsem, 
s čimer more, da se bo povezovalo z deželami v razvoju. Menim, da je tu veliko 
take miselnosti, ki bi jo morali opustiti, tudi zato, ker smo podpisali vrsto 
mednarodnih resolucij in ker smo bili najbolj aktivni udeleženci priprav in 
sprejemanja resolucij. To omenjam zaradi tega, ker so sedaj v zvezni skupščini 
razprave, predvsem v dveh odborih, za zunanjo politiko in za ekonomske odnose 
s tujino. Ugotovili smo, da moramo vse mednarodne ekonomske odnose, vso 
aktivnost pri spreminjanju ekonomskih odnosov v svetu in vsako naše kon- 
kretno poročilo ob izmenjavi raznih delegacij obravnavati zelo natančno, ker 
vemo, da je eno naša politika neuvrščenosti, drugo pa naši konkretni odnosi. 
Razlika je celo v klasičnih odnosih, kaj šele pri ustvarjalni graditvi novega 
ekonomskega sistema. 

Zaradi tega menim — čeprav k posameznim točkam ne mislim dajati pri- 
pomb, da moramo z dokaj spremenjeno miselnostjo oblikovati tudi stališče 
slovenske skupščine. Tudi če bi resolucijo že danes sprejemali, je prav, da tisto, 
kar je narejeno, vsaj do konca leta 1974, vnesemo' v resolucijo in se obvežemo, 
da bomo zastavljene naloge uresničevali, kolikor bomo mogli, vključno z našimi 
pobudami v federaciji.. Ze prej sem omenila zadnjo konferenco o prehrani. V 
resoluciji piše, da se bomo pripravili na konferenco o surovinah, ki pravkar 
poteka. Omenjeno je 6. zasedanje Generalne skupščine. Ni treba, da čakamo, 
da bomo dobili prevedene sklepe resolucij itd., ker je mnogo stvari, ki jih 
lahko vnesemo v konkretno dejavnost nekega združenja v okviru Gospodarske 
zbornice, vključno seveda s Komitejem za ekonomske stike s tujino Izvršnega 
sveta. 

Te stvari so sorazmerno malo znane. Želim povedati, da je o vseh teh iz- 
jemno pomembnih konferencah bilo pri nas napisanega zelo malo in da so z 
resolucijami, in to z najpomembnejšimi, bili seznanjeni samo maloštevilni 
bralci Naših razgledov. Drug tisk o tem ni pisal niti ni komentiral, za kaj nas 
obvezujejo podpisane resolucije. Zato ostajamo pri klasičnih oblikah. Tudi v 
tej resoluciji so prisotne predvsem do> sedaj znane metode mednarodnega so- 
delovanja ali sodelovanja z deželami v razvoju. 

Smo neuvrščena država in država v razvoju, hkrati pa poskušamo biti, 
in smo tudi lahko, nekakšen prevodnik naprednega, pri čemer lahko pomagamo 
predvsem z znanjem. Dejstvo je, da ta naša nepopolna opredelitev, da smo 
z deželami v razvoju v istem družbenoekonomskem položaju v svetovnem me- 
rilu, izhaja iz tega, ker ne znamo ustvarjalno aplicirati stališč te iste naše 
Jugoslavije, ki so sprejeta celo v mednarodne resolucije, in v praksi še vedno 
ostajamo pri starem. Ne bom navajala, kje so najbolj klasični primeri zaosta- 
janja — to so predvsem mednarodne finance in monetarni sistem, medtem ko 
smo v proizvodnji nekoliko bližje. Dejstvo je, da je ta naša opredelitev za dežele 
v razvoju nujna. Pri tem pa samo bežno ali pa mimogrede omenjamo delovanje 
sodobnih oblik kapitalizma, to je nadnacionalnih družb, ki jih niti za sebe 
še nismo analizirali, kaj šele, da bi opozarjali, da so to najmočnejši in pravza- 
prav edini faktorji v deželah v razvoju, s katerimi se srečujemo. S temi obli- 
kami sel ne moremo soočati samo na trgu kot konkurenti, ampak moramo do- 
dobra poznati njihove metode delovanja, predvsem pa, kako izvajajo pritisk 



11. seja 311 

na dežele v razvoju, na neuvrščene dežele in tudi na nas, da bi se tem meto- 
dam znali učinkovito upreti. To so stvari, ki jih še pogrešamo. Menim, da bi 
jih morali na nek način upoštevati v teh naših dokumentih. 

Pravilno je, da se tu sklicujemo na naš Center za dežele v razvoju, opozar- 
jam pa tudi na »tri okrogle mize«, na Center za družbene raziskave v Beo- 
gradu, kajti stvari so dovolj jasno in odkrito postavljene. Le tako lahko našim 
organizacijam združenega dela vsaj približno predočimo, kakšen je naš nasprot- 
nik in kakšne so njegove metode, da bi se znali pred njim varovati in se po- 
vezovati na enakopravnih osnovah, kadar stopamo z njim v poslovne odnose. 

Te stvari omenjam zato, da bi se ta stališča popravila, pod vtisom naj- 
novejših informacij, predvsem pa analize ekonomskega in političnega položaja, 
ki je bila dana v ponedeljek na seji obeh zborov vključno s tem, kako se pri- 
pravlja konferenca o surovinah. Jasno nam mora namreč biti, da je povezo- 
vanje z deželami v razvoju ena od revolucionarnih bitk v svetovnem okviru. 
Nekatere dežele v razvoju so sporočile, da zaradi pritiskov nanje ne morejo na 
konferenco in da ne morejo sprejemati stališč, ki bi jih obravarovala pred eks- 
ploatacijo. Druge pa so sporočile, da morejo poslati dejansko le opazovalce, če- 
prav so aktivne članice skupine 77 držav oziroma ožjih grup. 

Intervenirala sem torej zato, ker ekonomski odnosi z državami v razvoju, 
ali z drugimi besedami, bitka za nove, enakopravnejše mednarodne ekonomske 
odnose ni poslovanje, gledano samo s čisto ekonomskega vidika, ampak je 
to stvar, ki seže v globino družbenoekonomskih odnosov. Zato smo dolžni dati 
ustrezen prispevek tudi v konkretni akciji. Podrobnejše in konkretne pripombe 
pa bom dala v nadaljnjem delu. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Mirko Jakše, pred- 
stavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Mirko Jakše: Omejil se bom na nekaj točk, predvsem zato, ker so 
materiali, ki so bili priloženi osnutku resolucije, precej izčrpni. Ker je bil tudi 
ekspoze tovariša podpredsednika Cačinoviča precej izčrpen, bi rekel le tole: 

Organizacije združenega dela, ki so članice Gospodarske zbornice Slovenije, 
so se že po 29. seji, posebno pa še po resoluciji, ki je bila sprejeta 1973. leta, 
začele intenzivno pripravljati, da bi se organizacijsko usposobile za močnejše 
sodelovanje z deželami v razvoju, predvsem za sodelovanje, ki ima dolgoročen 
proizvodni karakter, torej trajnejši karakter. Poleg tega so te organizacije dale 
tudi iniciativo, da bi se vzporedno z združevanjem dela, ki ga lahko ugotovimo 
v Gospodarski zbornici Slovenije sicer v zelo redkih oblikah, združila tudi 
sredstva, ki so potrebna, da bi se ta preusmeritev, ki se od nas zahteva, ki je 
potrebna in ki je opredeljena v ustavi in v raznih resolucijah zvezne skup- 
ščine, naše skupščine in tudi v partijskih kongresnih dokumentih, uresničila. 
Taka preorientacija zahteva velike napore, kadrovske in delovne, vsebuje ri- 
zike in zahteva materialna sredstva. 

V ta namen so bili v začetku leta 1974 v Gospodarski zbornici Slovenije 
ustanovljeni odbori, katerih cilj je pospeševanje gospodarskega sodelovanja 
z deželami v razvoju v vseh oblikah blagovne menjave in v čisti proizvodnji 
in drugih oblikah sodelovanja. To so Odbor za gospodarsko sodelovanje, Odbor 
za predinvesticijska dela, investicijska dela in izvoz opreme, tretji odbor pa je 
Odbor za mrežo. Ti naj bi predstavljali najbolj blago obliko združevanja dela, 
usklajevanja dela, usklajevanja politike in nastopa. 
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Druga akcija, ki je pomembnejša, pa je združevanje sredstev. Gospodarske 
organizacije, ki so člani Gospodarske zbornice, so dale iniciativo za podpis 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za pospeševanje gospodar- 
skega sodelovanja z deželami v razvoju, predvsem gospodarskega sodelovanja, 
ki zahteva več naporov, dolgoročnejšega proizvodnega sodelovanja, poslovno- 
tehničnega sodelovanja, investicijskega sodelovanja itd. 

Do sedaj je pristopilo k temu samoupravnemu sporazumu oziroma ga je 
podpisalo trideset organizacij združenega dela, deset pa jih je še prijavljenih. 
Ta samoupravni sporazum je začel konec letošnjega leta uspešno delovati. V 
informacijo naj povem samo to, da je do zdaj načelno odobrenih pet posojil, 
in sicer Rudisu za participacijo pri eksploataciji železove rude v Gvineji, Iskri 
za tovarno v Ekvadorju, Krki za tovarno zdravil v Keniji, Tomosu za tovarno 
mopedov v Gani in Emoni za plantažo v Centralnoafriški republiki, torej za tiste 
namene, ki so jih govorniki pred menoj omenjali kot posebno važne. 

Omenil bi še to, da kljub temu, da ta samoupravni sporazum združuje za 
zdaj le 30 članov — upam pa, da jih bo kmalu 40 — združuje že sedaj okoli 
6 in pol milijarde starih dinarjev komplementarnih sredstev, ki se dajejo iz- 
ključno za projekte. To pomeni za projekte, ki so zreli in jih v tem sistemu 
ni mogoče drugače financirati, to je za projekte, ki zahtevajo od našega go- 
spodarstva dodatnih naporov. V teh zunanjih nastopih smo želeli združiti delo 
in napore gospodarskih organizacij in smo zato začeli akcijo ustanavljanja več- 
jega števila skupnih predstavništev v deželah v razvoju, kar je zaradi slabega 
medsebojnega poznavanja nujno potrebno. S tem smo želeli prihraniti material- 
na sredstva in kadre, ki jih v gospodarskih organizacijah dejansko primanj- 
kuje. Na žalost pa te akcije še niso dale pravih rezultatov; vendar upamo, da 
bodo tudi tu rezultati kmalu vidni. 

Končno bi kot poseben primer omenil to, da se je Ljubljanska banka zelo 
angažirala pri ustanavljanju skupnih predstavništev v deželah v razvoju in 
da v sodelovanju z njo skušamo postaviti tako informacijsko mrežo, ki bi naj- 
bolj ustrezala našim možnostim in našim potrebam. Pri vseh teh naših naporih 
si prizadevamo predvsem za to, da bi z medsebojnim sodelovanjem drug dru- 
gega usposabljali, da bi prišlo tako do boljšega sodelovanja dežel v razvoju, 
s čimer bi zagotovili tudi boljše in stalnejše oskrbovanje naše industrije s suro- 
vinami in izvoz našega blaga v te dežele. Projekti, ki sem jih naštel, so tako 
naravnani. 

Kar zadeva samoupravni sporazum o združevanju sredstev za dežele v 
razvoju, moram reči, da so člani, ki so ga podpisali, z velikim zadovoljstvom 
sprejeli odlok o vračanju presežka davka na promet proizvodov in na storitve 
v zunanji trgovini, ki ga je Skupščina sprejela lansko leto. Glede na angažira- 
nje in projekte, ki jih gospodarske organizacije še pripravljajo in ki zahtevajo 
specifične in še večje napore, pričakujejo, da bodo na podlagi tega samouprav- 
nega sporazuma vrnjeni gospodarstvu presežki, ki bodo še nastali. 

Končno bi želel reči še nekaj besed o sistemskih težavah. Gotovo ste opa- 
zili, da je Gospodarska zbornica Slovenije v zadnjem času zelo zaostrila vpra- 
šanje sistemskih prijemov, ki zadevajo pospeševanje in povečanje izvoza. Go- 
spodarstvo oziroma člani Gospodarske zbornice Slovenije in delegati, ki delajo 
v organih Gospodarske zbornice, so ocenili, da je to nujno potrebno, ker izvoz 
stalno upada, zaradi notranjih in zaradi zunanjih razlogov. Vse, kar je takrat 
rečeno in objavljeno, velja tudi za pospeševanje sodelovanja z deželami v raz- 
voju. V tem smislu zahtevamo, da se tistim gospodarskim organizacijam, ki se 
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angažirajo pri teh zelo težkih operacijah, težkih tudi zaradi rizika in kadrovskih 
pristopov ter sredstev, ki jih zahtevajo, omogoči, da pridejo na svetovni trg, 
oziroma da postanejo partnerji brez raznih obremenitev, ki jih ima naše go- 
spodarstvo. Zato gospodarstvo zahteva, če povem brez ovinkov, da se mu 
priznajo povračila, ki jih v sistemu sicer že imamo, ne pa intervencije. Ta 
povračila pa naj bodo popolnejša in bolje zasnovana kot doslej. Gospodar- 
stvo zahteva, da se mu priznajo davčna povračila, ker nihče, ki bo sodeloval 
z nami, ne bo hotel plačevati naših davkov in jih tudi ne bo priznaval. Kre- 
ditna politika, ki jo sicer izvajamo v-notranjem gospodarskem življenju, naj se 
usmeri tako, da bo olajševala in spodbujala naše zunanje odnose, in sicer z 
eskontnimi pristopi Narodne banke ter na ta način, da jo odredijo banke same 
v skladu s samoupravnim sporazumom o kreditni politiki. Prav tako naj bo 
carinska politika usklađena s tem, kar deklariramo v mednarodnih forumih kot 
nujno potrebno. Torej naj ne ostane samo pri deklaracijah! Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče 
ne želi, predlagam, da zaključimo to razpravo in sprejmemo naslednji sklep: 

1. Resolucija o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z drža- 
vami v razvoju se kot osnutek sprejme. 

2. Predlog tega akta pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga tega akta naj Izvršni svet upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles oziroma v razpavi na seji 
zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep, da se 
sprejme osnutek resolucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slove- 
nije z državami v razvoju. 

Torej lahko preidemo na 3. točko dnevnega reda. Prosim, tovarišica Da- 
nica Jurkovič! 

Danica Jurkovič: Tovarišice in tovariši delegati! V decembru smo 
bili pooblaščeni za različna usklajevanja v zvezni skupščini in za jasno zasto- 
panje naših stališč pri usklajevanju z drugimi republikami in pokrajinami. 
Ugotavljam, da so stališča, o katerih je govoril tovariš Jakše kot predstavnik 
Gospodarske zbornice, in tudi stališča, ki so bila objavljena v časopisih glede 
sklepov odbora oziroma koordinacije za ekonomske odnose s tujino, enaka 
tistim, ki jih je dala slovenska skupščina kot navodilo slovenski delegaciji. Gre 
za konkreten primer v zvezi z reeskontno politiko in financiranjem izvoznih 
poslov s pomočjo emisije. Naročeno nam je "bilo, da je to nesprejemljivo, čeprav 
smo na koncu na takšno rešitev pristali skupaj še z nekaterimi drugimi, in to 
v času, ko zahtevamo, da se je v teh odnosih treba obračati na družbeno skup- 
nost in ko se borimo za to, da bi bila to predvsem stvar organizacij združenega 
dela, ki naj jo rešujejo v ustavnem duhu s povezovanjem od proizvajalcev suro- 
vin do plasmaja doma in v tujini ter s skupnim prenašanjem tako dobrega kot 
slabega. 

Želim, da je to zapisano v zapisniku. Te stvari naj bodo najprej usklađene 
v Sloveniji, ker je sicer lahko naše zastopstvo' v zvezni skupščini sporno. Dobi- 
vamo namreč vprašanja, katera stališča prihajajo iz Skupščine SR Slovenije 
in katera prek asociacije organizacij združenega dela. Hvala. 
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Predsednik Stane Mar kič : Prosim, tovariš Jakše! 

Mirko Jakše: Pojasnilo je kratko. Gospodarka zbornica Slovenije 
v celoti podpira kreditno politiko, kot je bila dana v slovenskem predlogu k 
zakonu o kreditni politiki Narodne banke. Kljub temu pa je bila Gospodarska 
zbornica prisiljena, da zaradi zelo neugodnih trendov v blagovni menjavi, ki so 
nastopili v zadnjih mesecih — posebno v zvezi z našo republiko, kar je privedlo 
tako daleč, da imamo stopnjo pokritja uvoza z izvozom izpod 50 %>, kar predstav- 
lja izredno težko situacijo in izredno neugoden trend v naši blagovni menjavi 
glede na politiko, ki je bila deklarirana v zvezni resoluciji za leto 1975, predlaga, 
da se sprejmejo vsi tisti ukrepi, ki so združljivi z našim sistemom, in tisti, ki 
so že vgrajeni v naš sistem. Na tak način naj bi dosegli povečanje izvoza, ki je 
v stalnem upadanju in ki je bil v Sloveniji v mesecu novembru in decembru 
lanskega leta po vrednosti manjši kot 1973. leta. Zato smo predlagali nujne 
ukrepe z gospodarskimi instrumenti, ki jih že imamo. Naj omenim eskontno 
politiko; mislim, da je za letošnje leto predvideno povišanje eskontne stopnje 
Narodne banke za ustvarjene terjatve z izvozom. Predlagali smo torej izjemne 
ukrepe, ker položaj ne dovoljuje, da bi čakali, da se vsi zakonski predpisi, ki 
se trenutno pripravljajo oziroma usklajujejo z ustavo in z našo stvarnostjo ter 
sistemom, sprejmejo, saj bo to storjeno šele sredi leta, problem sam pa je na 
stežaj odprt. 

Predsednik Stane Markič: Mislim, da je treba razpravo tovariša 
Jakšeta v našem zboru razumeti kot informacijo o potrebi organizacij združe- 
nega dela, združenih v Gospodarski zbornici, po razvijanju mednarodnega eko- 
nomskega sodelovanja gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji. Zato je 
koristno, da je predstavnik Gospodarske zbornice sodeloval v razpravi. 

Kar pa zadeva stališče Skupščine in vezanost naše delegacije v Zboru re- 
publik in pokrajin ter konkretne predloge, ki se ujemajo oziroma ne ujemajo 
s stališči Skupščine, mislim, da je prav, da jih Izvršni svet oceni, in če so taki 
predlogi potrebni za razvijanje teh odnosov, da Skupščini konkretne predloge 
oziroma stališča za nadaljnje oblikovanje stališč Skupščine SR Slovenije za 
delo svoje delegacije v Zboru republik in pokrajin. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obmejno gospo- 
darsko sodelovanje Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami. 

Gradivo o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slo- 
venije je predložil Izvršni svet in hkrati sporočil, da umika gradivo z enako 
vsebino, ki je bilo posredovano Skupščini SR Slovenije z dopisom dne 19. 9. 
1974. Izvršni svet je predložil tudi predlog stališč o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami. 

Predlog stališč sta obravnavali Komisija za mednarodne odnose in Zakono- 
daj no-pravna komisija. Predlog ste prejeli, danes pa ste prejeli še poročilo 
Komisije za mednarodne odnose in amandmaje Izvršnega sveta. Prejeli ste 
tudi amandma k predlogu stališč, ki ga je predlagal delegat Pavel Mermolja. 
Uradno obrazložitev Izvršnega sveta smo slišali na skupnem zasedanju. Zato 
mislim, da lahko pričnemo razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Leo Fusilli! 
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Leo F u s i 11 i : Tovariš predsednik, tovariši delegati! Želim predvsem iz- 
raziti zadovoljstvo, da je na dnevnem redu naše skupščine tudi vprašanje o ob- 
mejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi 
državami, kajti to nam daje možnost, da podrobno spoznamo tako pomembno 
problematiko za našo republiko in državo, še posebno pa za prebivalstvo ob meji. 
Vprašanja ekonomske politike, ki spadajo na področje zunanje politike in o ka- 
terih sedaj razpravljamo, prispevajo k uresničevanju nove ustave. Ta ustava 
pa ne daje samo pravice republikam pri oblikovanju in soodločanju v zunanji 
politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije, ampak omogoča tudi 
njim samim, da vzdržujejo in razvijajo odnose z organi in organizacijami dru- 
gih držav v okviru sprejete zunanjepolitične usmeritve. 

Z vso odgovornostjo bomo torej proučili odnose z našimi sosedi, da bi do- 
segli medsebojno ekonomsko sodelovanje, upoštevajoč načela spoštovanja nacio- 
nalne suverenosti in enakopravnosti ter trdno prepričani v reševanje mednarod- 
nih sporov po mirni poti. Za take odnose je prebivalstvo na obeh straneh meje, 
posebno seveda na jugoslovansko-italijanski meji, brez dvoma močno zaintere- 
sirano in tudi občutljivo, ne samo glede gospodarskega, ampak tudi kulturnega 
in političnega sodelovanja. Mnogo ljudi je v letih odprte meje sklenilo prija- 
teljske in gospodarske stike, ki jih omogoča bližina industrijskih in turističnih 
centrov, pa tudi številne sorodstvene vezi. 

Zato menim, da je smotrno in človeško podpirati tako zbliževanje in spod- 
bujati prijateljstvo, ki je naravno in pristno. Tudi s pomočjo takih osebnih ob- 
mejnih stikov je mogoče pozitivno vplivati na prebivalstvo v notranjosti de- 
žele, kar vse omogoča medsebojno sožitje in razumevanje med narodi in drža- 
vami. Zato popolnoma soglašam z vsem, kar je zapisano v vseh naših dokumen- 
tih in kar smo tudi poudarili na mednarodnih konferencah o manjšinah v 
Ohridu in Trstu, in sicer da svobodno gibanje ljudi ob meji omogoča tudi boljše 
pogoje za naravno povezavo narodnosti z matičnim narodom ter z njegovo tra- 
dicijo in kulturo. Te pravice uživamo tudi mi, pripadniki italijanske narodnosti, 
ki že dalj časa vzdržujemo kulturne stike z ustanovami iz sosednje italijanske 
republike. 

Trdno sem tudi prepričan, da je mogoče v dobrem sosedskem vzdušju re- 
ševati še odprte probleme slovenske narodnostne skupnosti v sosednji Italiji. 
Poglabljanje teh prizadevanj pomeni hkrati onemogočanje revanšističnih in 
fašističnih krogov, ki so na žalost še vedno prisotni v Italiji, da poslabšajo od- 
nose z našo deželo. Da bi uresničili vse to, kar sem navedel, moramo ustvariti 
še boljše pogoje za svobodno gibanje prebivalstva, zlasti tistega ob meji. V tem 
smislu moramo pri Zveznem izvršnem svetu doseči, da bo poskrbel, da se bo 
povečala učinkovitost carinske službe in da se bodo v tej zvezi izboljšali eko- 
nomski položaj in delovni pogoji carinikov. 

Ti delavci skupaj z organi državne varnosti opravljajo izredno odgovorno 
delo. Mnogokrat ga opravljajo tudi v zelo težkih pogojih in zaslužijo vse naše 
priznanje. Odkrivanje tihotapstva, kakor tudi političnega in gospodarskega kri- 
minala, bo uspešno samo z učinkovito in organizirano službo, ki bo opremljena 
z najsodobnejšimi tehničnimi pripomočki. Na ta način se bomo izognili dolgo- 
trajnim carinskim pregledom, ki večkrat ovirajo normalni promet ljudi in 
vozil. Znano je, da smo porabili več sto milijonov za gradnjo in modernizacijo 
obmejnih prehodov, da bi pospešili promet. Vendar opažamo, da so na pre- 
hodih dolge kolone vozil, ker zaradi pomanjkanja carinikov niso odprti vsi 
nujni prehodi. Tudi rešitev tega problema bi omogočila in pospešila nemoteno 
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prehajanje prebivalstva z obeh strani meje. Stališča Izvršnega sveta, ki jih 
odobravamo, so precej izčrpna in obvezujejo vse pristojne organe, da jih uresni- 
čijo. Potrebno pa bo, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije natančneje 
določil izvrševalce nalog in tam, kjer je mogoče, določil tudi roke za njihovo 
izvršitev. 

Zato bo potrebno ustanoviti tudi druge mešane komisije ter pregledati 
sestav že obstoječih z namenom, da bi uveljavili princip rotacije za tiste člane, 
ki so že vrsto let v teh komisijah. Nazadnje ne smemo pozabiti, kar se pogosto 
zgodi, vključiti v te komisije tudi lokalne dejavnike, ki bolj poznajo razmere 
in so bolj neposredno zainteresirani za reševanje odprtih obmejnih vprašanj. 
Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima Henrik Peternelj! 

Henrik Peternelj: K temu predlogu stališč predlagam v svojem 
imenu in s podporo 10 delegatov tega zbora dopolnilo, in sicer na strani 6 v 3. 
alinei, kjer je omenjeno sodelovanje z Avstrijo: »Nadaljevati je treba delo v 
jugoslovansko-avstrijski mešani komisiji za projektiranje in gradnjo novega 
karavanškega cestnega predora...«. Predlagam, da se razširi besedilo takole: 
»Nadaljevati je treba delo v jugoslovansko-avstrijski mešani komisiji za pro- 
jektiranje in gradnjo novega karavanškega cestnega predora, glede katerega 
je skupaj z Republiko Avstrijo potrebno ukreniti vse potrebno, da se njegova 
gradnja po možnosti zaključi ob istem času kot gradnja ceste Ljubljana—kara- 
vanški cestni predor.« 

Ta predlog utemeljujem s tem, da je povezava našega cestnega omrežja 
avtocest v Avstriji skozi karavanški cestni predor pomembna za vso državo, 
posebej pa še za Socialistično republiko Slovenijo in za gorenjsko regijo. Omo- 
gočila bi bistveno lažji in hitrejši pretok potniškega, zlasti avtomobilskega pro- 
meta iz vse srednje Evrope na Jadran in v jugozahodni del Evrope ter na novo 
omogočila v večjem obsegu tovorni avtomobilski promet. Tako bi bila onemo- 
gočena prometna izolacija zahodnega dela Slovenije, ki bi zlasti postala kri- 
tična, ko bo Avstrija dogradila turško avtocesto, ki se bo pri Beljaku povezala 
z avtocesto proti Celovcu. Zato skupščine vseh petih gorenjskih občin in tudi 
Skupščina gorenjskih občin kot njihov skupni organ menijo, da je treba v vseh 
programskih aktih Socialistične republike Slovenije graditvi navedenega pre- 
dora dati vselej zadosten poudarek. Menimo, da je vselej treba zastopati usme- 
ritev, naj bo karavanški cestni predor dograjen ob istem času kot gorenjska 
avtocesta, ker sicer ta zelo pomembni del cestnega križišča Socialistične repu- 
blike Slovenije ne bi prišel do svoje polne veljave. 

Sedanje besedilo stališč glede karavanškega cestnega predora je medlo, 
saj dokument, ki daje usmeritev odnosov Socialistične republike Slovenije s so- 
sednjimi državami za daljše časovno obdobje, zaradi gospodarskega pomena pre- 
dora ne more in ne sme vztrajati samo pri tem, da je treba nadaljevati delo v 
ustrezni komisiji za projektiranje in gradnjo predora. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Govoril si dosledno o cestnem predoru. 
V amandmaju pa je naveden avtocestni predor. Kaj torej misliš? 

Henrik Peternelj: Cestni predor, ki naj bo narejen ob istem času 
kot povezava avtoceste Ljubljana—karavanški predor. 
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Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Mirošič, 
sekretar Komisije za vprašanja mednarodnih odnosov Skupščine SR Slovenije! 

Drago Mirošič: Tovariš predsednik, tovarišice• in tovariši delegati! 
Rad bi prispeval nekaj misli, ki se navezujejo na današnjo razpravo> o 

obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosed- 
njimi državami, pri čemer bom izhajal s stališča, da je zlasti odprta meja 
pogoj za uspešno razvijanje obmejnega gospodarstva in drugih oblik sodelovanja 
s sosednjimi državami. Zdi se mi potrebno predvsem poudariti, da je treba gle- 
dati gospodarsko in druge oblike sodelovanja naše republike z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko skozi izhodišča odprtosti naše socialistične samoupravne družbe 
in jugoslovanske neodvisne in neuvrščene politike, v okviru katere se z načeli 
miroljubne koeksistence, nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav, spošto- 
vanja teritorialne integritete, mirnega urejanja sporov ter spoštovanja medna- 
rodnih pogodb prizadevamo za vsestransko povezovanje s svetom. Pri tem pa 
je znano, da daje Jugoslavija poseben pomen politiki odprtih meja do sosednjih 
držav, obmejnemu sodelovanju in skozi to razvoju dobrih sosedskih odnosov. 
S tem je potrdila svoj interes postaviti s sosednjimi državami dolgoročne sta- 
bilne odnose, zasnovane na vzajemnih koristih in enakopravnem sodelovanju, 
kar je naš prispevek k varnosti in miru v tem delu Evrope in v svetu. 

Dosedanji dosežki politike odprtih meja, ki so prišli najbolj do izraza ob 
jugoslovansko-italijanski državni meji, kjer se je razvilo vsestransko sodelo- 
vanje, opozarjajo, da omogoča uresničevanje takšne politike boljše spoznavanje, 
sodelovanje in spoštovanje med sosednimi narodi. Za primer navajam razmere 
ob jugoslovansko-italijanski meji, kjer se je zaradi intenzivnih komunikacij go- 
spodarskega in družbenega značaja izoblikoval odprt prostor, v katerem je, 
za razliko od obdobja med obema vojnama in tudi deloma od povojnega časa, 
zavladalo ozračje razumevanja, strpnosti in sodelovanja med narodi, ki živijo 
na tem področju. K temu je nedvomno pripomogla tako slovenska narodna 
manjšina v Italiji, kot tudi italijanska v Jugoslaviji. 

Sicer še vedno nastopajo v Italiji ostanki reakcionarnih elementov, ki ne 
odobravajo sožitja ob meji in ga skušajo ovirati, vendar niso in ne morejo 
vplivati na drugačne procese ob meji, kot se razvijajo. Dosežki odprte jugo- 
slovansko-italijanske meje so kot primer 'pomembni tudi s širšega mednarod- 
nega vidika, saj je sodelovanje prebivalstva ob meji postalo zgled dobrega 
sožitja med državami z različno družbeno ureditvijo. Dva ideološko različna 
sistema živita na tem območju v koeksistenci, pri čemer kaže še posebej pou- 
dariti, da se je obmejno sodelovanje ob jugoslovansko-italijanski meji inten- 
zivno razvilo že v času, ko je v Evropi prevladovala hladna vojna. Odprta meja 
je omogočila tesne gospodarske in kulturne stike ter vsestranske stike med 
ljudmi z obeh strani meje. 

Gibanje prebivalstva na jugoslovansko-italijanski državni meji zgovorno 
dokazuje podatek o skupnem številu prehodov prebivalstva z obeh strani meje 
na osnovi sporazuma o maloobmejnem osebnem prometu po podpisu londonske 
spomenice o soglasju do leta 1973. Uradni viri so zabeležili več kot 47 milijonov 
prehodov prebivalcev iz obmejnega območja Socialistične republike Slovenije 
v Italijo in več kot 107 milijonov prehodov italijanskih obmejnih prebivalcev 
v obmejne kraje v Socialistični republiki Sloveniji. Glede možnosti kontaktov 
med ljudmi z obeh strani jugoslovansko-italijanske državne meje je zdaleč 
presežena praksa, za kakršno se zavzemajo nekatere države na evropski konfe- 
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renči o sodelovanju in varnosti v Ženevi. Pri tem seveda ne gre samo za to, 
da je odprta meja omogočila neomejeno prehajanje ljudi na sosednja obrnočja 
in da ti posegajo po ekonomskih, kulturnih in drugih dobrinah, ki so jim do- 
segljive na obeh straneh meja. Gre za širši pomen odprte meje: od dobrih 
odnosov in vsestranskih stikov na meji je namreč odvisen tudi položaj narodnih 
manjšin. Kajti, kakor je dejal tovariš Kardelj političnemu aktivu Ljubljane, 
svobodno gibanje ljudi na italijansko-jugoslovanski meji ni samo pospeševalo 
razvoj prijateljskih odnosov med obema državama, ampak je tudi obema nacio- 
nalnima manjšinama, slovenski v Italiji in italijanski v Jugoslaviji, omogočilo, 
da se počutita svobodnejši, kajti obe sta na ta način vzdrževali kolikor toliko 
normalne stike s tradicijo in kulturo svojega naroda. Obenem pa sta se obe 
demokratično vključevali v družbeno življenje svoje državne skupnosti. Nacio- 
nalizmi, ki so. nekdaj zastrupljali ozračje na nacionalno mešanih območjih, so 
izgubljali tla pod nogami, kar je vsekakor prispevalo tudi h krepitvi možnosti 
za razvoj demokratičnega in humanističnega vzdušja na nacionalno mešanih 
področjih. 

Socialistična republika Slovenija je tudi zaradi dejstva, da živijo slovenske 
narodnostne manjšine v sosednjih državah in italijanska in madžarska narod- 
nostna skupnost v Sloveniji, še posebej zainteresirana za odprte meje in vse- 
stransko sodelovanje s temi državami, še posebej v obmejnih območjih, za kar si 
aktivno prizadeva. Najvidnejši rezultati obmejnega sodelovanja so bili doseženi 
z Italijo in Madžarsko. Nedvomno bi obmejno sodelovanje z Italijo dobilo še 
večji razmah, ko bi Italija storila odločne korake za konstruktivno rešitev od- 
prtih vprašanj, ki obstajajo med sosednjima državama. Izjavam najodgovornej- 
ših političnih osebnosti v Italiji, da želijo dobre odnose z Jugoslavijo, naj v tem 
smislu sedaj sledijo tudi dejanja. 

Glede Avstrije pa kaže v celoti podpreti stališča iz uvodnega ekspozeja 
za današnjo razpravo, da ovirajo' zlasti obmejno gospodarsko in drugo sodelo- 
vanje med Socialistično republiko Slovenijo in Avstrijo tiste, z nacističnim 
in šovinističnim duhom prežete sile v Avstriji, ki nasprotujejo in vplivajo na 
neizpolnjevanje obveznosti državne pogodbe o obnovi neodvisnem demokratične 
Avstrije tako glede slovenske in hrvaške narodne manjšine, kakor tudi glede 
drugih osnovnih obveznosti, ki jih je Avstrija sprejela z državno pogodbo. 
Vendar jih sedaj ne spoštuje, s čimer kaže na odkrit poskus njene revizije. 
Takšen odnos Avstrije ne daje osnove za uspešno sodelovanje med dvema drža- 
vama, kajti vse oblike gospodarskega in drugega sodelovanja s to državo bo 
mogoče popolnoma uresničiti šele, ko bo Avstrija izpolnila obveznosti iz državne 
pogodbe. Sele tedaj bodo ustvarjeni pogoji za dobro sodelovanje, temelječe na 
prijateljskih in dobrih sosedskih vezeh. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo še želi besedo? Prosim, to- 
variš Beno Zupančič kot predstavnik Komisije! 

Beno Zupančič : Tovarišice in tovariši! Kot ste videli iz poročil, je 
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov večkrat obravnavala gradivo in 
tudi amandmaje. Zato bi vas rad seznanil z njenimi stališči o tem. 

Kar zadeva amandmaje Izvršnega sveta, ki ste jih dobili, je Komisija v 
soglasju z Izvršnim svetom mnenja, da jih je treba sprejeti, pri čemer naj se 
amandmaja pod številko 6 in 8 sprejmeta v tekstu, ki ga je predlagala Komisija. 
Gre za prehoda Plešivo in Fernetiči. 
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Druga stvar: Kar zadeva amandma, ki ga je v imenu delegatov predložil 
tovariš Peternelj, sem lahko med posvetom z Izvršnim svetom in člani Komi- 
sije, kolikor so bili dostopni, prišel do prepričanja, da bi bilo dobro vztrajati 
pri tekstu, kakršen je v stališčih. Težko^ je namreč govoriti o zaključkih pri 
stvareh, katerih začetki še niso opredeljeni; zlasti glede na stanje konkretnih 
odnosov z deželo, za katero gre. 

In tretja stvar: V komisiji smo opazili, da je v stališčih izpadla pomembna 
stvar, zaradi katere sem, da bi olajšal postopek, s prijaznostjo tovarišev dele- 
gatov pridobil 10 delegatov za tale amandma: V stališčih naj se pod 1. točko v 
četrti vrsti na 1. strani za besedami »nacionalne suverenosti in enakopravnosti« 
doda vejica in besede »spoštovanju mednarodnih pogodb«. To pomeni, da naj 
se med načeli našteje tudi spoštovanje mednarodnih pogodb, kar pa, kot veste, 
ni brez pomena niti glede na našo sosedo na zahodu niti glede na našo sosedo 
na severu. To je toliko bistveno, da bi lahko sprejeli kot amandma. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Janko Cesnik! 

Janko Cesnik: Dovolite mi, tovariši in tovarišice, da povem nekaj 
načelnih misli o tem dokumentu in prosim, da jih vzamete v pretres! Nimam 
sicer konkretnih formulacij k posameznim določbam teh stališč, s katerimi se 
načelno strinjam. Zdi pa se mi, da nekatere formulacije neustrezno opredelju- 
jejo sodelovanje ob odprti meji in da neustrezno vključujejo v to sodelovanje 
na naš način, s sklepanjem samoupravnih sporazumov in podobno, tudi pod- 
jetja oziroma institucije izven meje, se pravi v sosednji Italiji in drugod. Ne 
vem, če je primerno, da govorimo kar takole: Luka Koper in Luka Trst naj 
sodelujeta. In dalje: Pripravi naj se projekt vodne poti Donava—Sava—Soča— 
Jadran, in tako naprej. Upoštevati moramo namreč mednarodne institucije, kjer 
se vse sodelovanje odvija prek mednarodnih sporazumov in po načelih med- 
narodnega prava. Zato se mi seveda zdi, da bi bile potrebne še določene pre- 
formulacije v tem dokumentu, zaradi večje preciznosti oziroma boljšega izva- 
janja dokumenta. 

Kot povsem načelno pa se mi odpira vprašanje, ali je res potrebno, da 
republiška skupščina kot organ, ki naj določa globalno politiko in usmerja sode- 
lovanje na teh področjih, sprejme akt, ki zelo konkretno posega v določene 
odnose in zelo konkretno, po mojem celo preveč, obvezuje k izvajanju določenih 
nalog. Te se bodo lahko v bodoče izkazale tudi kot neuresničljive ali pa kot 
preveč natančno določene, tako da ne bodo dajale dovolj prostora svobodi iz- 
vajanja, ki je nujna v okviru neke mednarodne dejavnosti. Zato se mi zdi, da 
bi bilo bolje, če bi se omejevali le na smer politike, na globalno opredeljevanje 
naših odnosov do sosednjih dežel, konkretne akcije pa bi prepuščali programom 
posameznih institucij, ki so za to bolj določno zadolžene. 

Poleg tega pogrešam v odnosih z Avstrijo to, kar je bilo danes že večkrat 
poudarjeno, namreč da je to sodelovanje pogojeno z izpolnjevanjem nekih 
mednarodnih obveznosti, ki jih ima republika Avstrija do naše manjšine. V 
predloženem aktu o tem ni govora. Zato bi bilo verjetno dobro, da bi se to na 
ustrezen način tudi formuliralo. Mislim, da ne more biti ekonomsko sodelovanje 
povsem neodvisno od političnega odnosa oziroma od dobrega razumevanja med 
obema deželama. Tudi ne gre popolnoma izenačevati naših nalog, naših obvez- 
nosti z obveznostmi republike Avstrije. 
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Predsednik Stane Markič: Ali predlagaš, da naj se ta akt ne obrav- 
nava kot predlog, kajti daješ pripombe in ne amandmaje? 

Janko Česnik,: Ne predlagam tega! Rekel sem že, da to posredujem 
delegatom v razmislek. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Beno Zupančič, prosim! 

Beno Zupančič: Dovolite mi, da se še enkrat oglasim, glede na zadnjo 
pripombo tovariša Cesnika in glede na ekspoze Izvršnega sveta, ki smo ga danes 
slišali! Opozoril bi vas na to, da tretji amandma Izvršnega sveta, s katerim se 
Komisija strinja, formulira to zahtevo, kar pomeni, da postavlja državno po- 
godbo iz leta 1955 kot predlog za vse odnose med obema deželama. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Mermolja! 

Pavel Mermolja: Tovarišice in tovariši delegati! Sicer se nisem imel 
namena oglasiti v današnji razpravi, ker smo delegati s področja Goriške dali 
k resoluciji oziroma stališčem svoje amandmaje, s katerimi se strinja tudi Iz- 
vršni svet. Tovariš Zupančič pa je prej povedal, da se z amandmajema k točki 
6 in 8 ne strinja Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov. Zato moram 
pojasniti, da mi vztrajamo1 pri amandmajih, ker je nepotrebno, da v takih doku- 
mentih med vrsticami dražimo ljudi, saj je bilo zaradi avtoceste Šentilj—Nova 
Gorica v Sloveniji že dovolj hude krvi. 

S prekategorizacijo mejnega prehoda Plešivo v mednarodni prehod se je 
Izvršni svet strinjal. Ne vem, kakšen smisel ima spreminjati besedilo, ko pa je 
dejansko stanje na področju Goriških Brd tako, da je mogoče potovati čez mejo 
samo od 6. do 19. zvečer in to kmečko prebivalstvo, ki ima tudi onstran meje 
svojo zemljo, le-te v tistem poletnem času, ko je najbolj hladno, ne more obdelo- 
vati, ker mu urnik prehodov tega ne dovoljuje. Po drugi strani pa je res tudi to, 
da celotno področje Brd s približno 5600 prebivalci nima nobenega mednarod- 
nega prehoda in je trenutno slabo cestno povezano s svojim centrom, z Novo 
Gorico. Mislim, da bi bilo prav, da bi se ta povezava uresničila in bi Plešivo 
dobilo tretma mednarodnega prehoda. Cesta je asfaltirana z obeh strani, tako 
da ne bi bilo treba nobenih posebnih stroškov. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Gavez! 

Stane Gavez: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Moram reči, 
da sem kot delegat, ko dobivam na mizo amandmaje, ki dokaj močno spre- 
minjajo in posegajo v vsebino predloženih gradiv, v težki situaciji. Zato me- 
nim, da za naprej te prakse ne kaže nadaljevati, ko gre za pomembne stvari. 
Približno isto bi lahko ponovili tudi ob osnutku resolucije o sodelovanju z de- 
želami v razvoju. 

Predlagam, da bi sestavljalci takih dokumentov uporabljali enotno termi- 
nologijo. Naenkrat mešamo delovne in geografske termine: območje — pod- 
ročje. 

Pri 10. točki pod III bi opozoril na to, da ne gre samo za obmejno ob- 
močje, ki ga tu imenujemo, ampak da se ta problematika pojavlja na celotnem 
obmejnem območju naše socialistične republike, na kar smo opozorili že ob 
sprejemanju resolucije o družbenoekonomskem razvoju za leto 1975. 
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Predsednik Stane Markič: Tovariš Beno Zupančič, prosim! 

Beno Zupančič: K tistemu, kar sem dejal poprej, je treba dodati še 
to, da se v tekstu ne prejudicira tisto, kar ni predmet tega dokumenta. Gre torej 
za odločitve o nekaterih konkretnih tehničnih rešitvah, ki pa niso stvar tega 
dokumenta, ki govori o obmejnem sodelovanju s sosednjimi državami. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi še besedo? Tovarišica Čotarjeva! 

Lojzka Čotar: Kot sem seznanjena, sta bila v ostalih dveh zborih 
pri tej točki dnevnega reda dana še dva amandmaja. Dovolite, da ju preberem. 

Prvi amandma: Za zadnjim odstavkom točke 15 IV. poglavja naj se doda 
naslednji stavek: »Pri tem pa je potrebno zagotoviti, da se v mešano komisijo 
obvezno vključijo tudi predstavniki iz območja izvajanja sporazuma.« S tem bo 
namreč zagotovljeno, da se bo v delo te komisije neposredno prenašala konkret- 
na problematika. 

In drugi amandma: Na koncu tretjega odstavka na strani 2 naj se doda 
naslednji stavek: »Ta organizacijska struktura Gospodarske zbornice naj bo 
locirana na območju izvajanja sporazuma.« Ker bodo nastopala najbolj aktualna 
vprašanja o maloobmejni blagovni menjavi z Italijo po Tržaškem sporazumu, 
in sicer po listi C in D, predlagamo, da je lokacija tega zborničnega mesta na 
območju izvajanja Tržaškega sporazuma. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Tovariš Čačinovič, 
prosim! 

Rudi Čačinovič: Tovariš predsednik! Večina stvari je bila doslej že 
razčiščena. T'o, kar je tovariš Česnik omenil, vsebuje že posebej sprejet amand- 
ma, ki zelo odločno pove, kaj je podlaga našim gospodarskim in tudi malo- 
obmejnim odnosom z Avstrijo. 

Glede ostalih amandmajev pa naslednje: Predlog je bil, da naj v četrti 
vrsti dodamo še »spoštovanje mednarodnih pogodb«. O tem sem danes govoril 
v svojem ekspozeju in mislim, da je normalno, da smo to sprejeli. 

Glede ostalih amandmajev je sedaj prišlo do soglasja med stališčem Komi- 
sije za vprašanja mednarodnih odnosov, razen pri točkah 6 in 8, ki ju Komisija 
ni sprejela. Kot predstavnik Izvršnega sveta se s tem strinjam. 

O amandmaju gorenjskih delegatov mislim, da ga ni treba sprejeti, ker v 
bistvu ne bo ničesar spremenil. Kar zadeva karavanški predor, je potrebna 
akcija ne samo z Avstrijo, ampak tudi v mednarodnih okvirih. Mi se na to 
pripravljamo; o tem so bili že tudi razgovori z Mednarodno banko. Skušamo 
ustvariti mednarodni konzorcij, kar bo terjalo vztrajno in široko zastavljeno 
delo, ker pri sosedih najbrž ne bomo naleteli na največje navdušenje za denar. 

Kar pa zadeva avtocesto Ljubljana—Karavanke, mislim, da te ni, ampak 
da moramo govoriti o avtocesti od Karavank do Gevgelije ah nekaj podobnega 
in da je verjetno to treba vključiti v celotno slovensko oziroma jugoslovansko 
izgradnjo cest. Ampak, to je moje osebno mnenje. Menim, da ne bi bilo treba 
spreminjati teksta. 

Predsednik Stane Markič : Ali še kdo želi razpravljati? Ce ne, lahko 
preidemo h glasovanju o amandmajih. Najprej o amandmajih Izvršnega sveta! 

21 
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Ima kdo kakšne pripombe k amandmajem Izvršnega sveta? (Nihče.) To se pravi, 
da o teh dvanajstih amandmajih lahko glasujemo. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandmaje Izvršnega sveta. 
Prehajamo še na druge amandmaje. Tu je amandma, ki ga je predlagal 

tovariš Beno Zupančič. Gre za korekturo v stavku prvega poglavja. Izvršni svet 
se z njim strinja. 

Prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani amandma. 
Nadalje imamo amandma tovariša Peternelja, s katerim se tovariš Čačinovič 

kot predstavnik Izvršnega sveta ni strinjal. Tudi naša komisija se z njim ni 
strinjala. Glasujmo o tem amandmaju! 

Kdor je za, naj dvigne roko! (6 delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Večina delegatov.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da smo zavrnili amandma tovariša Peternelja. 
S tem smo izglasovali vse amandmaje, razen tistih, ki bodo prišli na pobudo 

drugih zborov. Predlagam, da glasujemo o stališčih o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami v celoti. 

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

Ugotavljam, da smo stališča soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o republiških svetih. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija. Pismeni poročili ste prejeli. Danes smo prejeli tudi 
amandmaja Izvršnega sveta, in sicer k 3. in 26. členu. Zakonođajno-pravna 
komisija pa predlaga amandma k 5. in 26. členu predloga zakona. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Klemenčič! 

Vladimir Klemenči č : Glede amandmaja Izvršnega sveta k 3. členu 
predloga zakona o republiških svetih bi rad v pojasnilo samo to rekel, da ta 
amandma vsebinsko ne spreminja besedila. Dodan je le stavek, da imenuje 
namestnika predsednika sveta organ, ki imenuje predsednika. To je tudi sicer 
logično, da pa se ne bi pojavilo kakršno koli vprašanje v zvezi s tolmačenjem 
zakona, smo menili, da je smotrno, da se tudi v samem zakonu doda še ome- 
njeni stavek. 

»Kar zadeva amandma k 26. členu, je razlika v tem, da se uveljavitev 
tega zakona 8. dan po dnevu objave nadomesti z besedilom »naslednji dan 
po objavi«. To je smotrno zato, da bi lahko delo sveta čimprej steklo, pove- 
zano pa je tudi z nekaterimi kadrovskimi rešitvami v Izvršnem svetu, o ka- 
terih je bilo danes že govora. S tem amandmajem hkrati tudi povzemamo 
redakcijski amandma, ki ga je dala Zakonodajno-pravna komisija k 26. členu. 
Tudi amandma Zakonodajno-pravne komisije k 5. členu je sprejemljiv. 

Rad pa bi še rekel nekaj besed v zvezi s pripombami, ki jih je izoblikoval 
Odbor za družbenopolitični sistem k 5., 7. in 9. členu. V zvezi s 5. členom je 
postavljeno vprašanje, kako se bosta zagotovila sodelovanje in medsebojna 
koordinacija dela med posameznimi sveti. V sami pripombi je že smotrno na- 
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kazano, da bo to stvar poslovnika. Obstajajo pa že tudi nekatere izkušnje iz 
dela dveh svetov, ki sta obstajala pri Izvršnem svetu, in sicer za družbeno- 
politična in ustavna vprašanja ter za ekonomsko ureditev. 

Glede na naloge koordinacijskih odborov v stalni sestavi, ki so po zakonu 
zavezani za pripravo sej, za sestavo članstva na teh sejah, za delovni program 
in podobno, je pričakovati, da bodo usklajevali delo posameznih svetov in v 
primerih, ko bi šlo za vprašanje, ki bi predstavljalo mejno področje, se pravi, 
da bi spadalo v delovno področje dveh ali več svetov, sprejeli dogovor, ali bo 
tekla razprava na skupni seji svetov ali pa na posamičnih sejah svetov. Tudi 
tedaj, ko bi šlo za gradivo, v katerem bi bili različni vidiki, ki bi spadali v 
delovno področje več svetov, bi bil mogoč tak dogovor. Prav to naj bi bila 
naloga koordinacijskih komisij v stalni sestavi. Zakon pa tudi dopušča možnost, 
da se v takih primerih ustanovi skupno delovno telo teh svetov, ki bi predla- 
galo, kako naj bi tekla obravnava take problematike. Kot že rečeno-, bo vse to 
konkretiziral poslovnik. 

Kar zadeva 7. člen, ki se nanaša na to, da republiški organ oziroma organi- 
zacija, ki ima pripombe v zvezi s stališči sveta, obvesti o tem organ, ki je pri- 
stojen za dokončno odločanje, menimo, da je z drugimi zakonskimi določbami, 
zlasti z zakonoma o republiških upravnih organih in o Izvršnem svetu to ure- 
jeno, tako da ni potrebno v tem zakonu ničesar konkretizirati. Pri tem bi ome- 
nil še to, da je tudi v zveznem zakonu o svetih enaka določba. 

V zvezi z 9. členom, kjer je predvideno-, da se svet lahko za proučitev do- 
ločenih vprašanj dogovori z ustreznimi znanstvenimi in drugimi institucijami, je 
postavljeno vprašnje glede sredstev, ki bi bila potrebna za uresničitev takšnih 
nalog. V poročilu je tudi predlog, da naj bi morda predlagatelj sam dal amand- 
ma za rešitev tega vprašanja. 

Menimo, da ni potrebno sprejemati nikakršnega amandmaja, ker je 13. 
člen, ki govori, da so- sredstva za delo svetov predvidena v predračunu Izvršne- 
ga sveta oziroma Predsedstva SRS, dovolj jasen. Ce pa bi se pojavila potreba 
med letom, pa bi po ustaljenem postopku razpravljala o tem Komisija za 
upravo in proračun. V okviru predračuna republiških organov je namreč tudi 
postavka za znanstvene in strokovne raziskave republiških upravnih organov, 
organizacij in samega Izvršnega sveta. 

Predsednik Stane Marki č: Želi še kdo besedo? Če ne, lahko gremo 
na glasovanje o amandmajih. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 3. členu. Kdor je 
za, prosim, naj dvigne roko-! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandma k 3. členu. 
Na glasovanje dajem amandma k 26. členu, ki je hkrati tudi amandma 

Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo ta amandma soglasno sprejeli. 
In zdaj še amandma Zakonodajno-pravne komisije k 5. členu, ki ga Izvršni 

svet sprejema. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta amandma. 
21» 
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Glasujmo še o predlogu zakona v celoti! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog zakona o republiških svetih. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Svetu republike. 

Predlog je predložil Izvršni svet, obravnavala pa sta ga Odbor za družbeno- 
politični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. 

Odbor za družbenopolitični sistem predlaga amandma k 2. členu, Zakono- 
dajno-pravna komisija pa k 4. členu. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Klemenčič! 

Vladimir Klemenčič: Z amandmajem k 2. členu, po katerem 
naj bi se črtale besede »na najodgovornejših funkcijah«, se ne strinjamo. Mi- 
slimo, da bi se s tem kriteriji za določanje članstva v Svetu razvodenili in ne 
bi bila več dovolj jasna intencija, kdo lahko opravlja to funkcijo kot častno 
funkcijo po tem zakonu. 

O tem smo se posvetovali tudi s Predsedstvom SRS, ki prav tako misli, 
da tega amandmaja ne kaže sprejeti. 

Kot pa sem obveščen o konkretni razpravi v posameznih odborih glede te 
določbe, pa mislim, da bo mogoče uresničiti intencijo, ki je bila v razpravi pri- 
sotna, tedaj ko bo predložena konkretna sestava Sveta republike, o kateri bo 
tekla razprava v Skupščini. 

Kar pa zadeva amandma Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu, mislim, 
da je upravičen. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Geza Bačič! 

Geza Bačič: V pismenem poročilu ste dobili obrazložitev, zakaj je 
Odbor mnenja, da naj se besedilo »na najodgovornejših funkcijah« izpusti. 
Ustava Slovenije namreč take ostre omejitve ne pozna, določa le, da člane 
Sveta republike voli na predlog Predsedstva republike Skupščina izmed druž- 
benopolitičnih in drugih javnih delavcev. Predvsem pa smo mislili, da ni po- 
sebnih razlogov, da bi bila izvolitev v Svet republike pogojena z delom samo 
na najodgovornejših funkcijah, saj tudi delavci na manj odgovornih funkcijah 
lahko dajejo pomemben prispevek, in so ga že dali, h graditvi in razvoju so- 
cialističnih družbenih odnosov, k boju delavskega razreda za socializem, za 
krepitev socialističnih samoupravnih odnosov, kakor tudi h krepitvi bratstva 
in enotnosti in vsega tistega, kar je že zapisano v obrazložitvi. 

Rad bi dal še dva nova razloga k obrazložitvi. Prvi je ta, da se že zdaj, 
ko se začenja prvo, najširše evidentiranje kandidatov za člane Sveta repu- 
blike, kaže, da se predlagajo resnično revolucionarji, prvoborci, udeleženci na- 
rodnoosvobodilne vojne, znani in zaslužni družbeni delavci, ki so nosili veliko 
bremen predvojnega, medvojnega in povojnega razvoja naše družbe. Med njimi 
so tudi delavci, ne samo najodgovornejši funkcionarji. Torej tudi javna razprava 
in evidentiranje potrjujeta odločitev in razmišljanje na seji Odbora. 

In drugi: na nek način se pridružujem mnenju tovariša Klemenčiča, vendar 
po obratni poti, kot on predlaga: naše mnenje, ko smo predlagali amandma, 
ne izključuje čim kvalitetnejše izbire kandidatov za člane Sveta republike. In 
še predvsem iz vrst najodgovornejših aktivistov ne. Le da ni treba, da to 
zapišemo v zakon, to naredimo v kadrovski politiki! 
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Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo 
na glasovanje o amandmajih. Najprej glasujmo o amandmaju Odbora k 2. 
členu! 

Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Večina delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Glasujmo o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu! Prosim, 

kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandma k 4. členu. 
Glasujmo še o predlogu zakona v celoti! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 

delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog zakona o Svetu republike. 

Predlagam, da preskočimo 6. točko dnevnega reda, ker ni predstavnika 
Izvršnega sveta in da preidemo na 7. točko dnevnega reda, na osnutek 
zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter o razmerjih pri 
delu v upravnih organih SR Slovenije. 

Osnutek je predložil izvršni svet, obravnavala pa sta ga Odbor za družbeno- 
politični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? 

Tovariš Vlado Tance, prosim! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice (in tovariši delegati! 
Med zakoni, ki jih je potrebno uskladiti z ustavo SR Slovenije, je tudi zakon 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji iz leta 
1965. S tem zakonom se je na podlagi ustave iz leta 1963, kar je znatno kasneje 
kot v organizacijah združenega dela, ustvarila pravna osnova samoupravljanja 
delavcev v upravnih organih, ki ima danes z vso eksperimentalno dobo že kar 
trinajstletno tradicijo. Z omenjeno ustavo je bil zagotovljen enak družbeno- 
ekonomski položaj delovnih ljudi v upravnih organih, z zakonom pa so bile do- 
ločene njihove pravice v skladu z naravo dela teh organov. 

Narava dela teh organov in njihov specifičen položaj v družbenopolitičnem 
sistemu sta namreč v osnovi pogojevala omejen obseg in vsebino samoupravnih 
pravic delavcev v teh organih. Tako so bile samoupravne pravice teh delavcev 
omejene na urejanje notranjih razmerij, medtem ko je bilo ustanavljanje, 
delovno področje, pristojnost in organizacija teh organov v domeni skupščine 
družbenopolitične skupnosti, ki so ji ti organi odgovorni za svoje delo. Na- 
daljnja posebnost pa je tudi v tem, da so nosilci te odgovornosti predstojniki 
upravnih organov, ki jih imenuje skupščina. 

Iz teh pooblastil skupščine družbenopolitične skupnosti in osebne odgovor- 
nosti predstojnika za delo upravnega organa torej izhajajo osnovne omejitve 
obsega in vsebine samoupravnih pravic delavcev, zaposlenih v upravnih orga- 
nih, ki jih je v osnovi zadržala tudi nova ustava SR Slovenije. 

V pripravi predlaganega osnutka zakona o samoupravnih pravicah in ob- 
veznostih delavcev ter o razmerju pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji 
je bilo glede na navedeno potrebno oceniti dosedanji obseg in vsebino samo- 
upravnih pravic delavcev v upravnih organih in način njihovega izvrševanja. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je k izvršitvi te naloge 
pritegnil številne upravne organe v SR Sloveniji, v vseh fazah priprav pa je 
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bilo zagotovljeno tudi sodelovanje sindikatov. Tako se je vse nadaljnje delo 
pri oblikovanju osnutka zakona napajalo iz obsežnega analitičnega gradiva, 
vse osnovne rešitve pa so zgrajene na načelnih in drugih določbah nove ustave. 
Pri oblikovanju zakonskega osnutka pa smo še posebej mislili na to, da ne gre 
le za formalno usklajevanje samoupravnih odnosov v delovnih skupnostih 
upravnih organov z ustavo, ampak za sestavni del aktivnosti in naporov za na- 
daljnje usposabljanje upravnih organov za bolj učinkovito in kvalitetno izvr- 
ševanje nalog. 

Temeljno izhodišče za takšno usmeritev je nedvomno spoznanje, da imajo 
na sedanji stopnji razvoja samoupravnih socialističnih odnosov upravni organi 
pomembno vlogo in da je njihovo učinkovito strokovno in sodobno poslovanje 
eden izmed pogojev za uspešno uresničevanje z ustavo opredeljenih družbenih 
ciljev. Predlagatelj meni, da je nadaljnje razvijanje demokratičnih samouprav- 
nih odnosov v delovnih skupnostih upravnih organov bistvenega pomena za 
spodbujanje ustvarjalnega dela, posodabljanje organizacije, racionalnejše poslo- 
vanje in kadrovsko krepitev teh organov. 

Vsebina in obseg samoupravnih pravic delovnih ljudi v upravnih organih 
sta, podobno kot v veljavnem zakonu, opredeljena v skladu s specifičnim polo- 
žajem upravnih organov in naravo njihovega dela. Predlagatelj je pri obliko- 
vanju konkretnih rešitev izhajal iz ocene, da načela in ustrezne določbe nove 
ustave ne dajejo osnove za bistvene spremembe obsega oziroma vsebine samo- 
upravnih pravic, še zlasti glede na pozitivno prakso, doseženo pri njihovem 
dosedanjem uresničevanju. Po tem stališču naj bi obseg in vsebino samo- 
upravnih pravic tudi po tem zakonskem osnutku omejili na tako imenovana no- 
tranja razmerja, pri čemer bi napravili korak naprej v tem smislu, da bi se 
zagotovila večja avtonomnost delavcev pri urejanju teh vprašanj. 

V tej težnji osnutek zakona opušča odločanje delavcev v soglasju s pred- 
stojnikom upravnega organa. O številnih zadevah, o katerih so delavci doslej 
odločali v soglasju s predstojnikom, naj bi v bodoče odločali samostojno, o neka- 
terih zadevah, ki so v neposredni zvezi z izvrševanjem temeljnih funkcij uprav- 
nega organa, kot so na primer program dela, notranja organizacija upravnega 
organa, sistemizacija delovnih mest in podobno, pa bi odločal predstojnik uprav- 
nega organa. V obeh primerih naj bi se odločitev izoblikovala v sodelovanju 
delavcev in predstojnika. Načelo, da se različni interesi, pogledi in stališča 
vseh, ki delajo v upravnih organih, to je delavcev in predstojnika, soočajo, 
obravnavajo in usklajujejo v vseh fazah nastajanja odločitve, naj bi bilo eno 
od bistvenih prvin samoupravnih odnosov, zasnovanih v tem osnutku. 

V razpravah o osnutku zakona so nekateri odbori zborov Skupščine glede 
na obseg in vsebino samoupravnih pravic predlagali nekaj zanimivih dopolnitev, 
ki jih bo med pripravo zakonskega predloga potrebno upoštevati. 

V osnutku zakona je dosledno izpeljano načelo, da je upravni organ te- 
meljna samoupravna skupnost, v kateri delavci in predstojnik samostojno ure- 
jajo notranja razmerja v skladu z zakonom. To načelo temelji na ustavnih 
določbah, da upravni organi opravljajo zadeve iz svoje pristojnosti samostojno 
na podlagi in v okviru ustave in zakona. V tem smislu bodo delavci občinskih 
upravnih organov skupno za vse ali več občinskih upravnih organov urejali 
zadeve, ki so skupnega pomena za občinske upravne organe. V delovnih skup- 
nostih upravnih organov z večjim številom delavcev pa naj bi delavci urejali 
določene zadeve tudi v notranjih organizacijskih enotah — delovnih enotah. 
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Osnutek zakona uveljavlja enotna načela glede načina uresničevanja samo- 
upravnih pravic delavcev. 

Vsebina tretjega dela predloženega osnutka obravnava pravice in obvez- 
nosti delavcev pri delu. V tem delu so na specifičen način urejene tiste pravice 
in obveznosti delavcev, ki jih je zaradi narave dela upravnih organov potrebno 
specifično urediti: pridobitev lastnosti delavca, strokovna izobrazba, strokovno 
izobraževanje, obveznosti delavcev pri pripravljanju nalog, odgovornosti de- 
lavca, prenehanje lastnosti delavca in varstvo pravic delavcev. Nekatere pravice 
pa so urejene le toliko, kolikor je to nujno potrebno, kot na primer delovni 
čas. Glede urejanja drugih pravic in obveznosti, kot na primer preizkus de- 
lovnih in drugih sposobnosti, odmori in počitki, dopusti, osebni dohodek, var- 
stvo delavcev, žena, mladine, invalidov bodo za delavce v delovnih skupnostih 
upravnih organov veljale določbe zakona o medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu in zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu in delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci. 

Tovarišice in tovariši! Predlagatelj tega osnutka bo v naslednji fazi na- 
tančno proučil vse pobude in konkretne predloge, dane v Skupščini, kakor tudi 
pripombe in predloge, ki so bile dane v javni razpravi, ter jih upošteval pri 
pripravi predloga zakona. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš 
Polič! 

Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Dajem le nekaj idej glede na to, 
da je to osnutek zakona in ker mislim, da bi bilo vendarle prav o nekaterih 
stvareh še nekoliko razmisliti in jih morda v zakonu nekoliko drugače urediti. 
Strinjam se z oceno, da je koncept, ki nam je predložen v zakonskem osnutku, 
velik korak naprej. Vendar se mi zdi, da nekatere stvari le niso do kraja čiste. 
Uprava mora vendarle biti v svoji celovitosti, v svojih notranjih odnosih dru- 
gače formirana kot neka gospodarska organizacija, kjer je vloga kolektiva pri 
odrejanju nalog odločilnejša. V upravi, naj bo to občinska ali pa republiška, 
je skoraj izključeno, da bi delovni kolektiv sam sebi odrejal naloge; dejanska 
odgovornost pada na predstojnika, na starešino, ki sprejema naloge. Če je 
tako, potem se mi zdi, da morajo biti nekatera razmerja vendarle drugače 
postavljena. 

Denimo 4. člen. V njem pravimo, da delavci v upravnih organih v skladu 
s tem zakonom uresničujejo samoupravne pravice in obveznosti, ki se nanašajo 
na delitev sredstev itd. Zdi se mi, da bi bilo treba že tu reči, da delavci v 
upravnih organih v skladu s tem zakonom uresničujejo samoupravne pravice in 
obveznosti, ko se urejajo razmerja v delitvi sredstev za osebno in skupno po- 
rabo, notranja organizacija in razmerja pri delu v upravnem organu. To je le 
nekoliko drugače in tu mora kolektiv imeti primerno vlogo. Ko pa se odrejajo 
naloge, ko se določajo sredstva organu, pa že ni več tako. Tu pa se pojavlja 
starešina upravnega organa. 

V 9. členu menim, da je narobe postavljena vloga sindikata in da bi morali 
tudi določiti, kaj vse delovni kolektiv prek sindikata ureja in kako se sploh 
uveljavlja v sindikatu. 

Pri sklepanju dogovorov v delovnem kolektivu bi moral zakon več stvari 
prepustiti kolektivu. Zakaj ne bi le-ta sklepal dogovore na primer o norma- 
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tivih, razmerjih, ki jih je treba ugotoviti, da, kot pravimo, istovrstno delo dobi 
tudi enako nagrado. 

Pri finančnem načrtu sem proti temu, da delovna skupnost sprejema fi- 
nančni načrt in zaključni račun sredstev za skupno porabo ter del finančnega 
načrta sredstev za dejavnost upravnega organa. Ni mogoče, da delovna skup- 
nost potrjuje del nekega dokumenta, saj smo s tem nekoga razlastili oziroma 
nekomu dali manjšo pravico, kot bi jo sicer smel imeti. Možna je le taka reši- 
tev, da govorimo o dveh finančnih načrtih: o finančnem načrtu in zaključnem 
računu upravnega organa v celoti in o finančnem načrtu delovnega kolektiva 
za tisti del sredstev, ki jih iz globalnega finančnega načrta dobi za svoje osebne 
potrebe oziroma za skupno porabo. 

Šibka se mi zdi ureditev v 13., 14. in 15. členu, ki opredeljujejo razmerja 
med predstojnikom organa in "delovnim kolektivom. Delovni kolektiv sprejema 
akte, predstojnik pa sodeluje pri tem; tu pa še pravimo, da morajo delavci 
pred sprejetjem akta obravnavati mnenja in predloge starešine. Opozarjam 
vas, da je bilo že pred desetimi leti, ko smo šele začeli o teh stvareh razprav- 
ljati, prisotno vprašanje, kako daleč gre lahko pravica predstojnika v odnosu 
do delovnega kolektiva. In mislim, da moramo razlikovati med delovnim kolek- 
tivom v delovnih organizacijah in v upravnih organih. Predstojniku moramo 
dati pravioo, da se o njegovem mnenju ne samo razpravlja, ampak da on lahko 
tudi take akte delovnega kolektiva, ki se recimo nanašajo na nagrajevanje, 
spremeni. Predstojnik mora po mojem mnenju imeti veliko večje pravice, kot 
jih sicer ima denimo direktor ali pa predstojnik neke kulturne, znanstvene 
ali podobne institucije. 

Ni mi povsem jasno, zakaj hočemo v zakonu posebej obravnavati občinske 
upravne organe. Zdi se mi, da bi ta zakon moral v principu reševati odnose 
v delovnih kolektivih vseh upravnih organov, republiških in občinskih. Tako 
kot se lahko, če uporabim primerjavo, več temeljnih organizacij združenega 
dela povezuje v skupnost temeljnih organizacij, je najbrž treba to pravico in 
možnost dati tudi kolektivom v republiških upravnih organih. 

Posebej se mi zdi težko sprejeti rešitve, ki se nanašajo na delo delavca 
v več upravnih organih. Predvsem bi bilo treba po mojem mnenju povsod 
odrediti, da samo s pogojem, da predstojnik pristane po posvetu z delovnim 
kolektivom, lahko delavec dela v drugem organu. Se posebej pa bi morali 
to uvesti v primerih, kjer je zaradi načina dela predviden skrajšani delovni 
čas in kjer delavci a priori lahko delajo v drugem organu, če ni to v nasprotju 
z dejavnostjo. Najbrž je treba tu še posebej imeti pristanek predstojnika z 
mnenjem delovnega kolektiva. Nesprejemljivo je, da bi se brez predstojnika 
lahko član delovnega kolektiva upravnega organa nekje zaposlil že po dikciji 
samega zakona. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Potem pred- 
lagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznosti delavcev ter 
o razmerjih pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva mnenja, pripombe in predloge, 

dane v telesih zbora oziroma v razpravi na seji zbora. 
Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep k osnutku zakona o samo- 
upravnih pravicah in obveznostih delavcev ter o razmerjih pri delu v uprav- 
nih organih v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 
Predlog zakona je pripravil Izvršni svet. Obravnavala sta ga Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Pismeno poročilo Zakono- 
dajno-pravne komisije ste prejeli. Danes pa ste dobili še poročilo Odbora za 
družbenoekonomske odnose in amandma Izvršnega sveta k 12. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Polič! 

Zoran Polič: Predlagam Izvršnemu svetu, ker nimam pravice dati 
amandmaja, da v 5. členu, v točki 1, vstavi »in« ali pa »ter«, ker očitno manjka. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Zvonko Draksler. 

Zvonko Draksler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati 
To napako smo opazili. Nastala je pri prepisovanju. Dogovorjeni smo z Zako- 
nodajno-pravno komisijo, da bo v redakciji to popravila. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Ce ne, predlagam, 
da preidemo h glasovanju o amandmaju, ki ga je predložil Izvršni svet k 12. 
členu. 

Prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo> soglasno sprejeli amandma k 12. členu. 

Zvonko Draksler: Rad bi obvestil zbor, da je bil v drugih dveh 
zborih sprejet še en amandma, k 27. členu. 

Predsednik Stane Markič: Predsednik Zbora združenega dela me 
obvešča, da so sprejeli amandma Izvršnega sveta k 12. členu in amandma k 27. 
členu, kjer naj se številka 6 nadomesti s številko 3. Sprašujem zbor, ali lahko 
glasujemo o tem amandmaju k 27. členu? 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče. Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Amandma je torej sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za pred- 

loženi zakon, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet SR Slovenije. Obravnavala sta ga 
Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Njuni po- 
ročili ste prejeli. Danes ste prejeli še amandmaje Izvršnega sveta in Odbora 
za družbenopolitični sistem. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Tance! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o republiških organih, ki ste ga sprejeli pretekli mesec, je uveljavil 

številne spremembe v sistemu in organizaciji republiških upravnih organov. 
Med najpomembnejše novosti tega zakona spada nedvomno oblikovanje repu- 
bliških komitejev kot kolegijsko vodenih upravnih organov, v katerih je pri 
opravljanju upravnih nalog iz republiške pristojnosti omogočeno sodelovanje, 
dogovarjanje in usklajevanje dela s samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
in družbenimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

Zaradi specifičnosti delovnega področja republiških komitejev in razlik v 
stopnji samoupravne organiziranosti teh področij pa v zakonu ni bilo mogoče 
določiti sestave posameznih republiških komitejev, temveč je bilo to prepuščeno 
posebnemu aktu Skupščine SR Slovenije. Predloženi odlok zato predstavlja 
izvedbeni akt zakona o republiških upravnih organih, hkrati pa pomeni nada- 
ljevanje procesa prilagajanja republiških upravnih organov njihovi vlogi v no- 
vih družbenih pogojih. 

V predloženem odloku je v skladu s sistemskimi izhodišči zakona o repu- 
bliških upravnih organih predvidena sestava posameznih republiških komitejev 
tako, da so v njem zastopane samoupravne interesne skupnosti in druge samo- 
upravne organizacije, ki delujejo na področju, za katerega je ustanovljen repu- 
bliški komite, kakor tudi drugi upravni organi, katerih sodelovanje v repu- 
bliškem komiteju je nujno zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

Pri sestavi posameznih republiških komitejev je predlagatelj upošteval na- 
slednja načela: 

Sestava republiških komitejev naj bi bila taka, da bi zagotavljala učinko- 
vito izvrševanje njegovih nalog na področju, za katerega je ustanovljen, sodelo- 
vanje ustreznih samoupravnih struktur in strokovnih institucij, hkrati pa bi 
omogočila spremljanje stanja in pojavov ter uresničevanje odgovornosti uprav- 
nega organa za stanje na tem področju. 

Republiški komiteji naj bi bili organizirani tako, da bi bili sposobni hitro, 
racionalno in učinkovito delovati in ukrepati. Zato naj ne bi bilo število članov 
preveliko. Republiški komiteji namreč sprejemajo svoje sklepe z večino glasov 
vseh članov in je torej sklepčnost sej komiteja nujen pogoj za njihovo uspešno 
delovanje. 

Število članov komiteja po položaju je treba omejiti na tiste primere, ki 
so določeni z zakonom, to je na vodje strokovnih služb tistih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu, izjemoma pa tudi na 
predstojnike nekaterih upravnih organov, katerih strokovno delo je vsebinsko 
povezano z nalogami republiških komitejev. 

Za člane' republiških komitejev naj bi bili imenovani tudi nekateri javni 
delavci s teh področij, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k učinkovitemu 
delu republiških komitejev in hkrati predstavljajo tiste sredine, ki na repu- 
bliški ravni še niso organizirane, pa je vendarle njihovo sodelovanje potrebno 
zagotoviti. V republiških komitejih je potrebno zagotoviti tudi zastopanost 
tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki sicer še niso oblikovane, vendar 
se bodisi že ustanavljajo ali pa se predvideva njihova ustanovitev. 

V članstvo posameznih komitejev naj ne bi bili vključeni tisti republiški 
upravni organi, ki so glede na svoje naloge dolžni sodelovati z vsemi republi- 
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škimi upravnimi organi in ne le z nekaterimi, na primer upravni organi za 
planiranje, proračun, ljudsko obrambo itd. 

Ni smotrno in ni v skladu z ustavnim položajem republiških komitejev, da 
bi v njihovo sestavo vključevali predstavnike družbenopolitičnih organizacij 
in društev. 

Pri sestavi tega odloka ni bilo mogoče zagotoviti sodelovanja predsednikov 
republiških komitejev, ker bodo ti imenovani šele na današnjih sejah zborov. 
Predlagatelj je v izredno kratkem roku, določenem za pripravo tega odloka, 
poskušal pridobiti čimveč mnenj zainteresiranih samoupravnih struktur in 
drugih dejavnikov ter je na podlagi tega pripravil predloge svojih amandmajev, 
hkrati pa se je opredelil tudi do amandmajev, ki so jih predlagala telesa zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj meni, da so s predlaganim odlokom dane realne osnove za 
začetek delovanja republiških komitejev, pri tem pa ne izključuje možnosti, da 
bodo izkušnje pri delovanju teh novih oblik republiških upravnih organov 
terjale poznejše dopolnitve in spremembe sestave posameznih republiških komi- 
tejev. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovarišica Ce- 
rinova! 

Dr. Lilijana Čerin: V 4. členu naj bi se črtala 5. alinea, kar po- 
meni, da predstavnik Kliničnega centra v Ljubljani ne bi bil član Republiškega 
komiteja za zdravstvo. Glede na obsežnost bolniške zdravstvene službe Klinič- 
nega centra pa menim, da je pravilno, da ima člana v Republiškem komiteju za 
zdravstvo. Klinični center ima okrog 4500 bolniških postelj in okrog 5600 de- 
lavcev. Je hospitalna ustanova republiškega značaja in na tem nivoju vzgaja 
kadre ter skrbi za razvoj medicine. Ima dolžnost strokovno nadzorovati zdrav- 
stvene institucije in razvoj medicine v pedagoški in znanstveni smeri. Poli- 
klinika ima dnevno okrog 3 do 4 tisoč pregledov iz vse Slovenije. 

Predsednik Stane Markič: Stališče Izvršnega sveta je, da ostane 
Klinični center v Komiteju. Želi še kdo besedo? Ce ne, predlagam, da preidemo 
na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta. Predlagam, da bi o vseh amand- 
majih hkrati glasovali, obravnavali pa bi jih po vrsti. Kdo želi besedo? 

Vlado Tance (iz klopi): V predzadnjem odstavku 4. člena je treba 
besedilo »imenuje dva člana« spremeniti v »imenuje tri člane«. 

Predsednik Stane Markič: Pri 8. členu vas opozarjam, da je v na- 
sprotju z amandmajem našega Odbora za družbenopolitični sistem. 

Geza Bačič (iz klopi): Mislim, da glede na obrazložitev Izvršnega sveta 
Odbor lahko umakne amandma k 8. členu. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Stane Gavez! 

Stane Gavez: Pri republiškem komiteju za tržišče in cene predlagam, 
da bi vanj vključili tudi predstavnika Visoke ekonomsko-komercialne šole v 
Mariboru. Sicer ne vztrajam pri amandmaju, morda pa bi se pri konstituiranju 
Komiteja to pripombo le dalo upoštevati. 
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Predsednik Stane Markič: Dobro, s tem smo izčrpali amandmaje Iz- 
vršnega sveta. 

Prosim, kdor je za predložene amandmaje Izvršnega sveta, naj dvigne 
roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta sprejeti z enim vzdržanim 
glasom. S tem smo dejansko izčrpali tudi amandmaje Odbora za družbeno- 
politični sistem in lahko preidemo na glasovanje o celotnem predlogu odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Prosim, kdor je za ta predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog pred- 
sednika Izvršnega sveta za spremembe in dopolnitve v sestavi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj je predsednik Izvršnega sveta. Predlog je že obrazložil na 
skupnem zasedanju. Mnenje Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve ste s predlogom odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi ter imenovanju nekaterih repu- 
bliških sekretarjev in imenovanju predsednikov republiških komitejev pre- 
jeli danes. 

Začenjam razpravo: Kdo želi besedo? Tovariš Emil Roje! 

Emil Roje: K pismenemu mnenju Komisije Skupščine SR Slovenije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve bi dodal samo nekaj vrstic. 
Na današnji seji je namreč Komisija upoštevala pri oblikovanju svojega sta- 
lišča tudi stališče Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference So- 
cialistične zveze, ki sta dala vso politično podporo predlogu, ki ga imamo danes 
pred seboj. 

Pri tej oceni je bil posebej poudarjen ugoden kadrovski sestav, saj posegajo 
kadrovske rešitve v vrsto uveljavljenih družbenopolitičnih delavcev in hkrati 
tudi med uveljavljene delavce na gospodarskem področju, ki so s svojim do- 
sedanjim delovanjem dokazali upravičenost zaupanja, ki se jim daje z izvo- 
litvijo v Izvršni svet. Posebej je potrebno tudi poudariti, da je tak ugoden 
sestav tudi odraz demokratičnega in širokega postopka evidentiranja kandida- 
tov in usklajevanja predlogov in ocen v organih Zveze komunistov in Sociali- 
stične zveze v republiki in v občinah. 

Na podlagi te široke politične verifikacije Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve predlaga, da zbor predlog, ki ga je oblikoval manda- 
tar, sprejme. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Ce ne, predlagam, 
da preidemo na glasovanje. Glasujmo o predlogu predsednika Izvršnega sveta 
za spremembo in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije! 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog pred- 
sednika Izvršnega sveta za spremembo in dopolnitve v sestavi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi sprejetega predloga ugotavljam: 
— da so bili razrešeni dolžnosti članov Izvršnega sveta: Jože Florjančič, 

Miran Goslar in Franjo Turk; 
— da so bili razrešeni: dr. Anton Fazarinc dolžnosti republiškega sekre- 

tarja za zdravstvo in socialno varstvo, Jože Florjančič dolžnosti republiškega 
sekretarja za finance, Drago Petrovič dolžnosti republiškega sekretarja za go- 
spodarstvo, Franjo Turk dolžnosti sekretarja Izvršnega sveta in Ela Ulrih 
dolžnosti republiške sekretarke za prosveto in kulturo; 

— da je bil na novo izvoljen Roman Albreht za podpredsednika Izvršnega 
sveta; 

— da so bili na novo izvoljeni za člane Izvršnega sveta: Livio Jakomin, 
Ivo Klemenčič, Štefan Korošec, Miran Mejak, Eva Naglic, Marjan Osolnik, dr. 
Milan Osredkar, Milica Ozbič, Andrej Ujčič, Jože Zakonjšek; 

— in da so bili na novo imenovani: dr. Anton Fazarinc za predsednika 
Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, Livio Jakomin za 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, Ivo Klemenčič za repu- 
bliškega sekretarja za industrijo, Štefan Korošec za predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in cene, dr. Avguštin Lah za predsednika Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja, Marjan Lenarčič za predsednika Republiškega komi- 
teja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, Eva Naglič za republi- 
ško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, Marjan Osolnik 
za republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje, dr. Milan Osredkar za 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, Milica Ozbič 
za republiško sekretarko za finance, Drago Petrovič za predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, Andrej Ujčič za predsednika Republiškega komi- 
teja za kulturo, Ela Ulrih za predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje in Jože Zakonjšek za predsednika Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi, sestavi in nalogah Odbora za inovacije SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka je obravnavala Zakono- 
dajno-pravna komisija; njeno pismeno poročilo ste prejeli. Danes ste prejeli 
še amandma Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve k 2. in 
4. točki. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, 
prehajamo na glasovanje o amandmajih Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve k 2. in 4. točki. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Komisije. 
Prehajamo na glasovanje o celotnem predlogu odloka. Kdor je za, naj 

dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o ustanovitvi, se- 
stavi in nalogah Odbora za inovacije SR Slovenije. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novani a. 

Sm° predlo§ odloka o imenovanju predsednika in podpredsednika Odbora za inovacije. 

. . Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
i je predlagatelj tudi pri ostalih predlogih. Izvršni svet se s predlogom strinja.' 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Glasujmo o predlogu odloka o imenovanju 
predsednika in. podpredsednika Odbora za inovacije! 

Piosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

. Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. S tem je v Družbeno- 
političnem zboru imenovan za predsednika Odbora za inovacije tovariš Andrej 
Verbič, za podpredsednika pa tovariša Vladimir Logar in Miran Potrč. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo o tem 
razpravljati? Ce ne, prosim, da glasujemo! Kdor je za, naj dvigne roko' (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

„ Ugotavljam, da smo s tem razrešili dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča 
Jožeta Pernuša in tovariša Sava Sifrerja. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju. 
Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo razpravljati o tem 

odloku? (Nihče.) Potem lahko glasujemo. Prosim, kdor je za odlok, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

U§0tavljam, da smo soglasno sprejeli odlok o izvolitvi sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju in izvolili tovarišico Jelko Vertačnik. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Kopru. 

Izvršni svet se z odlokom strinja. Zeli o tem kdo razpravljati? Ce ne pro- 
sim, da o odloku glasujemo! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli odlok o tem, da se razreši dolž- 
nosti sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Ivan Abram. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi in imenovanju dveh predstavnikov druž- 
bene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v Svet Slovenske fil- 
harmonije v Ljubljani. 

Izvršni svet se s predlaganim odlokom strinja. Zeli s tem v zvezi kdo 
razpravljati? (Ne.) Glasujmo torej o predlogu odloka o razrešitvi in imenovanju 

veh predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slove- 
nije v Svet Slovenske filharmonije! 

/ur-, Kd°r za' na-' dvi§ne r°ko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da sta razrešena dolžnosti člana Sveta Slovenske filharmo- 

nije tovariša Marjan Gabrijelčič in Borut Plavšak, imenovana pa Alojz Sre- 
botnjak in Ciril Vrtačnik. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi predsednika in članov Republiškega 
medicinskega sveta. 

Izvršni svet se s predlaganim odlokom strinja. Prosim, kdo želi razprav- 
ljati? (Nihče.) 
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Kdor je, prosim, za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka o razrešitvi predsed- 
nika in članov Republiškega medicinskega sveta. 

Sledi predlog o izvolitvi predsednika in sodnikov Sodišča združenega dela 
SR Slovenije. 

Tudi s tem predlogom odloka se Izvršni svet strinja. Želi kdo razpravljati? 
(Ne.) Potem glasujmo o tem odloku! 

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

Ugotavljam, da smo s tem odlokom izvolili za predsednika Sodišča združe- 
nega dela SR Slovenije Jožeta Pernuša, za sodnika tega sodišča pa Sava Sifrerja. 

Za sodnike Sodišča združenega dela Slovenije, ki nimajo lastnosti delavcev 
v združenem delu v sodišču, so s tem izvoljeni naslednji tovariši in tovarišice: 
Oskar Bagatelj, Alojz Batič, Cvetka Benetek, Konrad Bezjak, Venceslav Bohinc, 
Miha Butina, Jože Cigler, Marija Dobovišek, Nada Federle, Milan Frančeškin, 
Martin Horvat, Jože Jarkovič, Leopold Kaluža, Anton Kern, Terezija Kosmač, 
Andrej Kovačič, Andrej Kristl, Franc Kuhar, Marija Marulec, Srečko Perčič, 
Slava Perger, dr. Drago Plešivčnik, Andrej Plevčak, Leopold Stanko, Marjeta 
Sterban, dr. Boris Strohsack, Jana Uran, Milan Vidmar, Slavko Vilčnik in 
Ivan Zunič. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi predsednika Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za narodnosti, podpredsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose in člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. 

Gre za tovariša Livija Jakomina, ki je bil pravkar izvoljen v Izvršni svet. 
Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Prosim, kdor se strinja s tem odlokom, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli odlok, s katerim se razreši tovariš 
Jakomin navedenih dolžnosti. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za 
gospodarstvo. 

Kot veste je bil Ivo Klemenčič pravkar izvoljen v Izvršni svet. Želi kdo 
razpravljati? Če ne, prosim, da glasujemo! 

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

Ugotavljam, da smo soglasno razrešili namestnika republiškega sekretarja 
za gospodarstvo. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Odgovor Izvršnega sveta na vprašanja delegatov Janeza Japlja, Geze Bačiča 
in Cirila Cvetka smo že poslušali na skupnem zasedanju zborov. 

Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Pratengrazer! 

Jože Pratengrazer: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš pred- 
sednik! Želel bi postaviti delegatsko vprašanje v zvezi s problemom, ki se na 
podeželju vse bolj zaostruje. To je vprašanje registracije traktorjev, ki se upo- 
rabljajo za kmetijske namene, in njihovih priklopnikov. 
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V zvezi s tem problemom je bilo postavljenih že več poslanskih vprašanj 
v prejšnji skupščini. Ko sem na eni izmed sej zbora postavil v zvezi s tem vpra- 
šanje, mi je Republiški sekretariat za gospodarstvo v sodelovanju z Repu- 
bliškim sekretariatom za notranje zadeve dal naslednji odgovor. Dovolite, da 
ga preberem: 

»Ugotavljamo, da se nanaša vprašanje na registracijo traktorjev, ki se 
uporabljajo v kmetijske namene, na plačevanje cestnih pristojbin in na uvedbo 
zelenih registrskih tablic za tovrstna vozila. Vprašanje pristojbin, ki se plačujejo 
za kmetijske traktorje, je urejeno v 30. členu novega republiškega zakona o 
javnih cestah (Uradni list SRS, št. 31/71), po katerem občine s svojimi pred- 
pisi določajo višino in način plačevanja oziroma oprostitev pristojbin za kme- 
tijske traktorje in njihove priklopnike. 

Doslej je bilo v naši republiki zastopano stališče, da se višina pristojbin 
za kmetijske traktorje zmanjša za polovico pristojbine, ki je določena z zvez- 
nim odlokom o višini pristojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila 
(Uradni list SFRJ, št. 47/67). Za priklopnike kmetijskih traktorjev pa se pri- 
stojbina ne bi plačevala. Podobna stališča so prevladovala tudi v Socialistični 
republiki Hrvatski in Socialistični republiki Srbiji. 

Občinam v Sloveniji je sedaj prepuščeno, da o tem dokončno odločijo. 
Tako je zahteva, da se omogoči nižja cestna pristojbina za kmetijske traktorje 
in njihove priklopnike na območju SR Slovenije, uresničena. 

Ovire pa obstajajo glede posebnega zaznamovanja teh traktorjev z zelenimi 
tablicami. Takšen predlog je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slo- 
venije že posredoval Zveznemu sekretariatu za notranje zadeve, ki je še vedno 
pristojen za določanje načina registracije motornih in priklopnih vozil. Sta- 
lišče Zveznega sekretariata do omenjenega predloga pa še ni znano.« 

Takšen odgovor sem prejel na eni izmed sej zbora. Zdaj me pa zanima, 
ah je že znano stališče Zveznega sekretariata za notranje zadeve in ali je 
Republika Slovenija v zvezi s tem že kaj posredovala? 

Predsednik Stane Markič: Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu 
svetu. 

S tem smo pravzaprav izčrpali dnevni red, le da nismo usklađeni glede 
nekaterih zakonov oziroma resolucije. 

Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.20 in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo. V treh stvareh nismo 
usklađeni: Pri resoluciji o obmejnem gospodarskem sodelovanju s sosed- 
njimi deželami so v Zboru občin in Zboru združenega dela sprejeli amandma 
na tretji strani k 15. točki, kjer bi se na koncu prve alinee dodalo: »-Pri tem 
je potrebno zagotoviti, da se v to komisijo vključijo tudi predstavniki gospo- 
darstva z območja izvajanja sporazumov.« Na to je tovarišica Cotarjeva že opo- 
zorila. Ta amandma sta druga zbora že sprejela. Gre za to, ali ga sprejmemo 
tudi mi. 

Druga stvar je pri zakonu o Svetu republike. Ostala dva zbora nista sprejela 
amandmaja našega odbora za družbenopolitični sistem, ki spreminja dikcijo 
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»najbolj odgovorne funkcije« v »odgovorne funkcije«. Tu smo neusklađeni in 
bomo morali še enkrat premisliti, ali vztrajamo pri tej razliki ali ne. 

Tretja stvar je pri sestavi komitejev: v Zboru združenega dela in v 
Zboru občin so sprejeli amandma, da naj se pri Komiteju za promet število 
članov od štiri zmanjša na tri, da pa naj se določi v posebni alinei kot člana 
še predstavnika Splošne plovbe. Drugi amandma, ki pa je bil sprejet samo v 
Zboru združenega dela, pa se zavzema za dva predstavnika Zveze skupnosti 
zdravstvenih organizacij. 

Tovariš Vladimir Klemenčič, prosim! 

Vladimir Klemenčič: K tistemu, kar sem že prej rekel, bi dodal še 
tole: Besedilo »na najodgovornejših funkcijah« je le eden od kriterijev, ki so 
v 2. členu našteti. Enak kriterij je bil sprejet, v enaki dikciji, tudi v 2. členu 
zveznega zakona o Svetu federacije, seveda s stališča Jugoslavije. Torej smo se 
oprli na enako rešitev. 

Izraz »na najodgovornejših funkcijah« je končno le stvar konvencije. Pri- 
bližno jasno je, kaj je manj odgovorna funkcija, kaj pa najodgovornejša. Zato 
sedaj ni treba tega jemati tako, kot da je nemogoče v sestavi sveta realizirati 
tisto, kar je bilo v posameznih razpravah v odborih že navzoče in s čimer se jaz 
v osnovi tudi strinjam. 

Ob tem bi rad poudaril še to, da se izraz »najodgovornejša funkcija« v na- 
daljevanju 2. člena veže na družbenopolitične in samoupravne organizacije in 
skupnosti. To pomeni, da je najodgovornejša funkcija v republiki eno, v neki 
samoupravni organizaciji pa nekaj drugega. Ce v tej povezavi gledamo na 
stvar, potem kriterij gotovo ni prestrog, ker vemo, kdo v neki samoupravni 
organizaciji opravlja delo, ki predstavlja najodgovornejšo funkcijo. Ce bi črtali 
izraz »najodgovornejše funkcije«, bi resnično precej razvodenili druge kriterije, 
s katerimi je ta v povezavi. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Opravičujem se, ker se vključujem v razpravo o vpra- 
šanjih, o katerih ste že govorili. Vendarle je to potrebno, da pridemo do so- 
glasja med zbori. 

Tovariši so že pojasnili osnovna izhodišča, ki so nas vodila v Odboru ob raz- 
pravi o 2. členu. 

V osnovi smo podprli ustavno dikcijo, ker smo menili, da odpira širši izbor 
kandidatov kot pa izraz »najodgovornejša funkcija«, ki omejuje možnosti izbora. 

Sedaj gre za vprašanje, kako se zediniti prav glede teh vprašanj. Spre- 
jemam sicer obrazložitev, ki jo je dal tovariš Klemenčič, vendar pa menim, da 
bi zamenjava najodgovornejše funkcije z odgovorno funkcijo le-to bolj pri- 
bližalo pravemu razumevanju v delavskem svetu, v politični organizaciji, sin- 
dikatu, Socialistični zvezi in v samoupravni organizaciji. 

To bi bila ena možnost. Sicer pa je verjetno mogoče interpretirati »naj- 
odgovornejšo funkcijo« tudi širše, v relacijah samoupravnih in političnih od- 
nosov v naših samoupravnih razmerah in to v smislu, kot je bilo tule že pojas- 
njeno. Tedaj bi mogoče tudi ta dikcija lahko ostala. 

Ponavljam pa, da bi verjetno bilo za realno razumevanje teh relacij bolj 
pravilno, če bi poudarjali v kriterijih samo »odgovorno funkcijo«. 
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Predsednik Stane Markič: Tovariš Peternelj, prosim! 

Henrik Peternelj: Predlagam tole: Ce Izvršni svet da garancijo, da 
se kot »najodgovornejše« med funkcijami upoštevajo ne samo funkcije v okviru 
republike, ampak tudi funkcije v okviru občine in organizacij združenega dela, 
potem menim, da naš zbor lahko sprejme sklepe ostalih dveh zborov. 

Predsednik Stane Markič: Se kdo želi besedo? Ce ne, bi še jaz rekel 
nekaj besed. Ko se je Svet ustavno snoval, je bilo zamišljeno, da se ljudem, 
ki imajo revolucionarne zasluge, ki so dolgo delali, ki imajo velike izkušnje v 
družbenopolitičnem delu, omogoči z vključitvijo v Svet republike, da so še 
vedno aktivno vključeni v družbenopolitično življenje. Iz dikcije, kakršna je, 
pa mislim, da tega ne vidimo, saj govori o najodgovornejših funkcijah v družbe- 
nopolitičnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ne da bi bil opredeljen 
njihov nivo. 

Kaj je najodgovornejša funkcija, je vprašanje konvencije in dogovora o 
določenih kriterijih, ki pa naj bodo podvrženi politični konzultaciji vseh družbe- 
nopolitičnih organizacij. Zato moram reči, da osebno ne vidim problema v tem, 
ali vztrajati pri amandmaju našega odbora ali pa ostati pri dikciji, kakršna je 
v predlogu zakona. Če govorimo o najpomembnejših in najodgovornejših funk- 
cijah, s tem ne zapiramo možnosti vključevanja ljudi, ki na različnih ravneh 
opravljajo različne funkcije. Zato mislim, da bi bilo najbolj smotrno, da uskla- 
dimo stališča z obema zboroma in da ne povzročamo ponovne debate v ostalih 
dveh zborih. Se strinjate s tem predlogom? (Vsi delegati se strinjajo.) 

Ali se strinjate z amandmaji k 15. točki resolucije o obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju kot sta ga sprejela ostala zbora. (Vsi delegati se strinjajo.) 
In končno s spremembo v sestavu komiteja za promet. (Vsi delegati se stri- 
njajo.) 

Torej lahko ugotovim, da smo vsebinsko uskladili obravnavane amand- 
maje in da smo soglasno sprejeli enaka besedila predlaganih aktov kot ostala 
dva zbora. 

S tem zaključim 11. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 17. uri.) 



12. seja 

(25. marca 1975) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Stane Markič: Začenjam 12. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Jože Begovič, Danica Jurkovič, Cveto Majdič, Zoran 
Polič, Ivica Znidaršič, Zdenko Mali in Geza Bačič. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 11. seje zbora; 
2. predlog resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v 

razvoju; 
3. predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 

dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem; 

4. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije; 

5. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije; 

6. potrditev statutarnega sklepa o organizaciji in upravljanju Izobraževalne 
skupnosti Slovenije; 

7. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike; 
8. volitve in imenovanja; 
9. informacija o nekaterih vprašanjih v zvezi z dosedanjim delom in izkuš- 

njami Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije; 
10. vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red 12. seje Družbenopolitičnega zbora sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
11. seje Družbenopolitičnega zbora. 

22» 
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Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek oziroma do- 
polnitev zapisnika? (Ne.) Kaže, da ne! Dajem potrditev zapisnika na glasovanje. 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno potrdili zapisnik 11. seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na predlog resolucije o 
ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju. 

Predlagatelj resolucije je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. Predlog sta obravnavali Komisija za mednarodne odnose in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obe komisiji sta predložili pismeni poročili. 

Komisija za mednarodne odnose predlaga amandmaje k uvodu resolucije ter 
k I., II. in III. poglavju. Zakonodajno^-pravna komisija se s predlaganimi 
amandmaji strinja; prav tako tudi Izvršni svet, ki jih vključuje v prečiščeno 
besedilo predloga resolucije, ki ste ga sprejeli danes. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Kaže, da nihče. 
Potem predlagam, da glasujemo o amandmajih Komisije za mednarodne od- 
nose v celoti. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandmaje Komisije za mednarodne 
odnose. Tako lahko preidemo na glasovanje o predlogu resolucije v celoti. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog resolu- 
cije o ekonomskih stikih Socialistične republike z državami v razvoju. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog družbenega 
dogovora o> osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih oseb- 
nih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem. 

Predlog družbenega dogovora je predložila Komisija podpisnikov družbe- 
nega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem. 

Predlog družbenega dogovora sta obravnavali Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Obe komisiji 
sta predložili pismeni poročili. Izvršni svet se s predlogom družbenega dogovora 
strinja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Kaže, da nihče. Potem lahko pre- 
idemo na glasovanje o predlogu družbenega dogovora. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog druž- 
benega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na potrditev samouprav- 
nega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti 
Slovenije je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Raziskovalna skup- 
nost Slovenije. Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor za družbenopoli- 
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tični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Njihova poročila ste prejeli. 

Odbor za družbenopolitični sistem daje pripombe k 1., 12., 13., 14., 22., 32., 
35. in 36. členu. Odbor za družbenoekonomske odnose daje pripombe k 14., 32., 
36. in 38. členu. Zakonodajno-pravna komisija pa daje pripombe k 2., 13., 22., 
31., 32., 35., 36., 38., 40., 47., 52. in 54. členu. Danes ste prejeli tudi mnenje 
Izvršnega sveta. 

Sprašujem predstavnika predlagatelja, ali želi besedo! (Ne.) Če ne, pri- 
čenjam razpravo. Opozarjam vas, da ste danes prejeli na klopi tudi predlog 
sklepa o potrditvi samoupravnega sporazuma, v katerem je predlagano, da se 
glede na pripombe, ki so bile izrečene v odborih in Zakonodajno-pravni komi- 
siji, odločitev o potrditvi sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne 
skupnosti odloži, da naj Raziskovalna skupnost razpravlja o vseh teh pripom- 
bah in do 1. julija 1975 ponovno predloži Skupščini samoupravni sporazum v 
potrditev. Naj pri tem pojasnim, da je bil rok 1. julij dogovorjen sporazumno 
z Raziskovalno skupnostjo. 

Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Peternelj! 

Henrik Peternelj: Glede na predlog sklepa, ki naj bi ga danes 
sprejeli, smo se člani Odbora za družbenoekonomske odnose ponovno sešli, ker 
smo že na naši prejšnji seji imeli dosti načelnih pripomb k samoupravnemu 
sporazumu. Zato smo se na podlagi tega danes odločili, da podpremo današnji 
sklep. Torej odstopamo od tega, da bi že danes potrdili samoupravni sporazum. 

Predsednik Stane Markie: Slišali smo mnenje predstavnika Odbora 
za družbenoekonomske odnose. Mnenje Odbora za družbenopolitični sistem pa 
je navedeno. Želi še kdo razpravljati? Če ne, lahko preidemo na glasovanje 
o sklepu. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep, da se 
odloži potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Razisko- 
valne skupnosti Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na potrditev samouprav- 
nega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti Slovenije je 
Skupščini Socialistične republike Slovenije predložila Izobraževalna skupnost 
Slovenije. Sporazum so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor 
za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor za 
družbenopolitični sistem ima pripombe k 18., 19. in 23. členu, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose pa k 8., 12., 23. in 26. členu. Danes ste prejeli tudi poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije, ki ima pripombo k 12. členu. Izvršni svet se s 
samoupravnim sporazumom strinja. 

Sprašujem predlagatelja, ali želi besedo! (Ne.) Če ne, začenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Kaže, da nihče. Tako lahko preidemo na glasovanje 
o odloku, s katerim potrjujemo samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. 

Kdor je za ta odlok, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko1.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel odlok, s katerim potrjuje 
samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na potrditev statutarnega 
sklepa o organizaciji in upravljanju Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Statutarni sklep je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije. Sklep so obravnavali: Odbor za družbenopolitični 
sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 
Odbor za družbenopolitični sistem daje pripombo k 36. členu, Odbor za družbe- 
noekonomske odnose pa k 1., 13., 14., 17. in 19. členu. Danes ste prejeli poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije, ki daje pripombe k 6., 7., 8., 14., 25. in 26. členu. 
Izvršni svet se strinja s statutarnim sklepom. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Česnik! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši delegati! Zakonodajno-pravna 
komisija je obravnavala statutarni sklep o organizaciji in upravljanju Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije šele v ponedeljek. Zato ste dobili poročilo danes na 
klop. Iz poročila je razvidno, da je Zakonodajno-pravna komisija imela pri- 
pombe k 6., 7., 8., 14., 25. in 26. členu. Pripombe so deloma zaradi pomanjklji- 
vosti statutarnega sklepa glede na druge podobne akte, deloma pa smo ugotovili 
tudi določeno neskladnost z zakonom. Ker pa je bilo ugotovljeno, da take 
neskladnosti niso bistvene za nadaljnje delo Izobraževalne skupnosti in ker 
gre za začasni statutarni sklep, predlagamo, da se sprejme odlok o potrditvi 
statutarnega sklepa. Navedene pomanjkljivosti pa naj se odpravijo v statutu, 
ki naj ga Izobraževalna skupnost Slovenije predloži Skupščini SR Slovenije do 
1. oktobra 1975. 

Menim, da se lahko zedinimo za tako besedilo. Konkretno formulacijo 
odloka pa bi kasneje uskladili z ostalima zboroma. 

Predsednik Stane M ar kič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ste 
dobili dva predloga odloka, naj pred glasovanjem pojasnim, da glasujemo o dru- 
gem predlogu odloka, o katerem je govoril tovariš Česnik in ki ima tri to'čke. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka o potrditvi statutar- 
nega sklepa o organizaciji in upravljanju Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na predlog odloka o izvo- 
litvi članov Sveta republike. 

Predlog za izvolitev članov Sveta republike je predložilo Predsedstvo Socia- 
listične republike Slovenije. Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve ter predložila pismeno mnenje. 

Prejeli ste tudi predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, danes pa 
tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Tovarišica Anica Kuhar, čla- 
nica Predsedstva SR Slovenije. 

Anica Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z ustavo Socialistične republike Slovenije smo si določili ustavne pogoje in 

norme za naš nadaljnji družbeni, ekonomski in socialni razvoj v samoupravnem 
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socializmu, v skupnosti narodov in narodnosti Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. Zato je uresničevanje ustavnih določil stalna in primarna 
naloga tako delavcev v združenem delu in občanov kot tudi organiziranih 
družbenih subjektov na vseh ravneh. Tudi predlog za izvolitev članov Sveta 
republike, ki ga je Predsedstvo Socialistične republike Slovenije poslalo Skup- 
ščini, in izvolitev članov Sveta republike na današnjem zasedanju zborov sodi 
v okvir uresničevanja naše ustave. 

Ustava Socialistične republike Slovenije v 391. členu določa, da Predsedstvo 
republike sklicuje Svet republike zaradi obravnavanja vprašanj samoupravnega 
socialističnega razvoja, odnosov z drugimi republikami in avtonomnima pokra- 
jinama in tujino ter zaradi obravnavanja drugih vprašanj splošne politike. 

Za uresničitev ustavnih določil o Svetu republike je Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na sejah zborov dne 29. januarja tega leta sprejela zakon 
o Svetu republike. Izhodišče zakona je, da je Svet republike politično posveto- 
valno telo Socialistične republike Slovenije, katerega člani na zahtevo Pred- 
sedstva republike na sejah Sveta ali posamično obravnavajo tista vprašanja, 
ki jih že določa ustava za delo Sveta republike, ter dajejo o njih mnenja in 
predloge. Zakon dalje določa, kdo je lahko izvoljen za člana Sveta republike in 
katerih funkcij hkrati ne morejo opravljati člani Sveta republike ter ureja 
nekatera druga vprašanja o delu Sveta republike in pravicah njenih članov. 
Zato v 3. členu določa, da člane Sveta republike voli na predlog Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije Skupščina republike Slovenija za dobo 4 let. 
Člani so lahko po preteku 4-letne dobe ponovno izvoljeni. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je na podlagi zakonskih 
določil in izvedenega postopka oblikovanja predloga za izvolitev članov Sveta 
republike, ki je podan v pismeni obrazložitvi predloga, katerega so prejeli 
delegati, odločilo, da predlaga zborom Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, da izvolijo v Svet republike 62 članov. Pri evidentiranju možnih kandi- 
datov za člane Sveta republike so bile pregledane vse razpoložljive kadrovske 
liste predvojnih in medvojnih revolucinarjev in kadrov, ki so v tem času oprav- 
ljali najodgovornejše funkcije in naloge. Pregledani so bili tudi seznami med- 
vojnih in povojnih kadrov, in sicer tistih, ki so bili v tem obdobju izvoljeni v 
vodstva republiških in zveznih družbenopolitičnih organizacij, v organe in 
izvršilna telesa republiške in zvezne skupščine, v skupščine in njihova telesa. 
Pregledani so bili še nekateri kadrovski seznami, kot na primer nagrajenci 
AVNOJ, nosilci »Partizanske spomenice 1941«, funkcionarji v diplomatskih 
službah, ustanovni člani in člani prvega plenuma Osvobodilne fronte ter drugi 
razpoložljivi seznami tistih kadrov, ki so po določilih zakona lahko izvoljeni 
za člane Sveta republike. 

Predloge možnih kandidatov za člane Sveta republike glede na zakonsko 
določene in delovno dogovorjene kriterije, kdo je lahko izvoljen za člana Sveta 
republike, so posredovale tudi pristojne komisije ali organi republiških družbe- 
nopolitičnih organizacij in organov, ki sodelujejo v Koordinacijskem odboru 
za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci Socialistične zveze. To so 
komisije pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije, Republiški kon- 
ferenci Socialistične zveze, Republiškem odboru Zveze borcev NOV, Republiški 
konferenci za družbeno aktivnost žensk, Republiškem svetu Zveze sindikatov, 
Republiški gospodarski zbornici, Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije in Predsedstvu Socialistične republike 
Slovenije. Le-te so obravnavale tudi predloge vseh možnih kandidatov za 
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člane Sveta republike. Tako je bilo evidentiranih nad 100 možnih kandidatov 
za člane Sveta republike. 

Pri oblikovanju dokončnega predloga kandidatov in števila članov Sveta 
republike je Predsedstvo' Socialistične republike Slovenije upoštevalo tudi to, 
da so v Svetu republike zastopani predvojni revolucionarji in tudi tisti člani 
predvojnih strank in gibanj, ki so se takoj vključili v Osvobodilno fronto in 
narodnoosvobodilno vojsko; da so zastopani medvojni revolucionarji, ki so 
opravljali pomembne funkcije in zadolžitve v partizanskih enotah in narodno- 
osvobodilni vojski, v Osvobodilni fronti in v ilegalnem delu; da so zastopani 
kandidati, ki so v času povojne graditve in v novi Jugoslaviji opravljali naj- 
pomembnejše funkcije in delovne zadolžitve na področju političnega, državnega, 
znanstvenega, kulturnega in samoupravnega delovanja ter v Jugoslovanski 
ljudski armadi. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je tudi menilo, da za sedaj 
ne kaže predlagati za člane Sveta republike kandidate, ki imajo sicer vse po- 
goje za člane Sveta republike, vendar pa še aktivno delajo na različnih ravneh, 
v organih in telesih Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveze komu- 
nistov, Zveze združenj' borcev, Zveze sindikatov, Konference za družbeno aktiv- 
nost žensk, telesih in organih družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti ter na odgovornih funkcijah in delovnih mestih v gospo- 
darstvu in družbenih dejavnostih in že s to svojo aktivnostjo opravljajo ustrezne 
družbenopolitične naloge in nosijo* za to polno in neposredno odgovornost. 

Tovariši in tovarišice delegati! Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 
kot predlagatelj izvolitve članov Sveta republike meni, da je predlaganih 62 
tovarišic in tovarišev za člane Sveta republike del tistih kadrov in revolucionar- 
jev, ki so v različnih obdobjih naše revolucije, povojne graditve in graditve 
naše samoupravne družbe prispevali velik delež k naši revoluciji in ustvarjanju 
socialistične samoupravne družbe. Zato bodo lahko s svojimi bogatimi življenj- 
skimi, revolucionarnimi, delovnimi in političnimi izkušnjami prispevali k reali- 
zaciji ustavne in zakonske vloge Sveta republike kot političnega posvetoval- 
nega telesa Socialistične republike Slovenije, 

V imenu Predsedstva Socialistične republike Slovenije predlagam, da za 
člane Sveta republike izvolite predlaganih 62 kandidatov, na podlagi skupne 
liste predloga, ki vam je bil posredovan. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Želi kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Gavez! 

Stane Gavez: Tovarišice in tovariši delegati! Pri kandidatu za 'člana 
Sveta republike tovarišu Ivu Janžekoviču piše v obrazložitvi, da je bil v 
narodnoosvobodilni vojni od leta 1943, ne pove pa, kakšne funkcije je tedaj 
opravljali, tako kot pri vseh drugih kandidatih. 

Predsednik Stane Markič: Naj pojasnim, da ste dobili dve obrazlo- 
žitvi; v drugi je za tovariša Janžekoviča napisano naslednje: »Član Zveze 
komunistov je od leta 1943. Je upokojen. V NOV je bil od leta 1943; med 
drugim je opravljal naslednje funkcije: bil je pomočnik politkomisarja čete, 
bataljona in koroške grupe odredov in politični komisar koroškega odreda. Po 
vojni pa je opravljal naslednje pomembnejše funkcije: organizacijski sekretar 
Okrajnega komiteja KPS Maribor-okolica, predsednik Oblastnega odbora sindi- 
katov v Mariboru, sekretar Okrajnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
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Slovenj Gradec, sekretar Železarne Ravne na Koroškem, predsednik Okrajnega 
sindikalnega sveta Maribor, predsednik Republiškega sindikata delavcev indu- 
strije in rudarstva Slovenije, podpredsednik in nato predsednik Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in samostojni svetovalec pri Komisiji Skup- 
ščine SR Slovenije za vloge in pritožbe.« 

Tovariš Gavez, to je sedanja obrazložitev. Je v redu? (Da.) Hvala lepa. 
Ce ni drugih pripomb, predlagam, da preidemo na glasovanje. Kdor je za 

predloženi odlok o izvolitvi članov Sveta republike, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil za člane Sveta 
republike: Ahčin dr. Marjana, Avšič Jako, Beltram Živo, Bole Dušana, 
Cajnkar dr. Stanka, Černej dr. Darka, Čižmek Borisa, Dijaci Alojza, 
Družina Olgo, Ganziti Rudolfa, Goršič Milka, Hace Matevža, Jakac Božidarja, 
Jančar Mico, Janhuba Rudija, Janžekovič Iva, Jordan Marijo, Kardelj Pepco, 
Kovačič Fedorja, Kozak Vlada, Kranjec Miška, Krašovec dr. Staneta, Krese 
Franca-Cobana, Krivic Ado, Lapajne inž. Sonjo, Lešnik Lojzeta, Levstik inž. Jo- 
žeta, Lubej Franca, Mahnič-Bratko Angelco, Markič Janka, Modic Leva, Novak 
Anteja, Ocepek Lojzeta, Pavšič Štefana-Jureta, Pavšič Vladimira-Mateja Bora, 
Perovšek Franca, Pirkovič Vilmo, Primožič Jožeta-Miklavža, Rupena Maro, Rus 
Josipa, Sambt Štefana, Semič Staneta-Dakija, Stante Petra-Skalo, Stopar Vik- 
torja, Stropnik Lojzko, Svetina Iva, Šegedin dr. Ružo, Šilih Nika, Šmon Franca, 
Snuderl dr. Maksa, Šterban Karla, Sturm Antona, Sušteršič Antona, Ukmar 
Antona, Vilfan Marijo, Vode Ferdinanda, Vrščaj Zimo, Zlatnar Mirka, Zore 
dr. Slavka, Zorko Petra, Zupančič Marijo in Zumer Srečka. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
Najprej dajem v obravnavo predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora 

za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Želi kdo razpravljati? 
(Ne.) Če ne, predlagam, da glasujemo o predlogu odloka. 

Prosim, kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil za člane Odbora 
za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije Franca Ki- 
movca, dr. Jožeta Slivnika in Bena Zupančiča. 

Prejeli smo tudi predlog odloka o imenovanju člana Odbora za inovacije 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Pred- 
lagam, da glasujemo o predlogu odloka. 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno izvolili za člana Odbora za inovacije Socia- 
listične republike Slovenije Štefana Nemca, predsednika Zbora združenega dela 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju, 
Okrožnega sodišča v Kranju, Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega so- 
dišča v Novem mestu. 
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Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
S predlogi se Izvršni svet strinja. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam, 
da glasujemo o predlogu odloka. 

Prosim, kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča 
v Celju, Okrožnega sodišča v Kranju, Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrož- 
nega sodišča v Novem mestu sprejet. S tem je v Družbenopolitičnem zboru 
izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Ludvik Gorenjak, dosedanji 
sodnik Okrožnega sodišča v Celju, za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Alojz 
Marolt, dosedanji sodnik Okrožnega sodišča v Kranju, za sodnika Okrožnega 
sodišča v Mariboru Mirko Gosnik, dosedanji sodnik Okrožnega sodišča v Mari- 
boru in za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Anton Trunkelj, dosedanji 
sodnik Okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za 
prosveto in kulturo in namestnika direktorja Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za planiranje ter o imenovanju nekaterih namestnikov predsednikov 
republiških komitejev. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. 

Prosim, kdo želi razpravljati o tem odloku? (Nihče.) Kaže, da nihče. Pred- 
lagam, da glasujemo o predlogu odloka. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka, 
s katerim sta razrešena dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za pro- 
sveto in kulturo Leopold Kejžar in dolžnosti namestnika direktorja Zavoda 
Socialistične republike Slovenije za planiranje Ivan Lapajne. Za namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje je imenovan 
Leopold Kejžar, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških invalidov Just Miklavc, za namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za tržišče in cene pa Aleksander Skraban. Na- 
mestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo Karmelo Bu- 
dihna nadaljuje mandat kot namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in 
občo upravo Vladimir Tance pa kot namestnik republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 

Sledi predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti,' ki ga 
imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije v Svet Delovno-varstvenega 
zavoda Ponikve. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo razprav- 
ljati o tem predlogu odloka? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o tem odloku. 

Kdor je za, naj prosim dvige roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka, 
s katerim se za predstavnika družbene skupnosti v Svetu Delovno-varstvenega 
zavoda Ponikve imenuje Jože Nered, sekretar Občinske konference SZDL 
Grosuplje. 
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Sledi predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o izvolitvi članov 
Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Tudi ta predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Prosim, kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, predlagam, da glasujemo o predlogu odloka. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli odlok, s katerim se članom Skup- 
ščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina Socialistične 
republike Slovenije, podaljša mandat največ za eno leto. 

Sledi predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Izobraževalne skup- 
nosti za gozdarstvo Ljubljana. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet soglaša s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne, prosim, da glasujemo. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka, 
s katerim se daje soglasje k imenovanju Franja Urlepa, dipl. inž. gozdarstva, 
za tajnika Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo Ljubljana. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru 
in Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Tudi s tem predlogom se Izvršni svet strinja. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce nihče, dajem predlog odloka na glasovanje. 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi Ignaca Kolbla dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru 
in Alfreda Hvale dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Sledi predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in namestnika republiškega sekretarja za med- 
narodno sodelovanje. 

Tudi ta odlok je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Z njim se Izvršni svet strinja. Prosim, kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) Potem dajem predlog odloka na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in namestnika republiškega sekre- 
tarja za mednarodno sodelovanje soglasno sprejet. S tem je za namestnico 
predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja imenovana Danica Bres- 
janac in za namestnika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje 
Milan Samec. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na informacijo o nekaterih 
vprašanjih v zvezi z dosedanjim delom in izkušnjami Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 
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Dolžan sem dati kratko obrazložitev. Vsi smo kot člani Družbenopolitičnega 
zbora dobili vabilo za konferenco Socialistične zveze, ki bo 31. marca in na 
kateri bodo obravnavane izkušnje iz delovanja delegatskega sistema. Po statutu 
Socialistične zveze je republiška konferenca Socialistične zveze naša delegacija; 
po določbah istega statuta smo dolžni, da svojo delegacijo sproti informiramo 
o delu in problemih, ki jih srečujemo pri našem delu. Moram reči, da v celot- 
nem razdobju, od izvolitve do danes, kot Družbenopolitični zbor še nismo dali 
nobenega poročila ali informacije o delovanju Družbenopolitičnega zbora. Za- 
radi tega smo menili, da bi bilo prav, da bi dali Republiški konferenci strnjeno 
in kratko informacijo, ki bi kazala na dosedanje delo in usmerjenost Družbeno- 
političnega zbora, na glavna vprašanja in na probleme, ki se javljajo pri nje- 
govem delu. Tako bi bilo tudi to upoštevano ob obravnavanju delovanja dele- 
gatskega sistema in dela novih, delegatskih skupščin. To je. bil namen te naše 
informacije. 

Kot sem že dejal, smo pripravili zelo strnjeno besedilo, ker smo menih, 
da za tako obravnavo verjetno ni potrebno podrobno navajati vse, kar smo 
obravnavali, in vsa stališča, ki so se pri tem oblikovala. Prav pa je, da pri- 
kažemo osnovno smer prizadevanj delegatov v Družbenopolitičnem zboru. Če 
boste sprejeli to informacijo, jo bomo s pripombami in sugestijami iz razprave 
poslali Republiški konferenci Socialistične zveze. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi, naj 
vprašam, prvič, ali se strinjate s tem, da informacijo pošljemo Republiški kon- 
ferenci Socialistične zveze kot naši delegaciji, in drugič, ah soglašate z vsebino 
informacije! 

Kaže, da ni ugovorov. Vendar dajem oba predloga na glasovanje. Kdor je za 
to, da informacijo s predlagano vsebino pošljemo Republiški konferenci Socia- 
listične zveze, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasni, da se predlagana informacija pošlje Repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze. 

Čeprav ne sodi popolnoma v to točko dnevnega reda, bi vas vseeno rad 
obvestil, da se v naši skupščini pripravlja analiza o delovanju delegatskega 
sistema in delu skupščine. Namen je, da bi to analizo dali v široko obravnavo 
delegacijam, po razpravi pa bi imeli skupno zasedanje vseh zborov, ki bi bilo 
namenjeno. obravnavanju vseh problemov v zvezi z delovanjem delegatskega 
sistema in z delom naših skupščin, posebej seveda republiške skupščine. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov. 
Na vprašanje delegata Jožeta Pratengrazerja, ki ga je postavil na 11. seji 

Družbenopolitičnega zbora, bo odgovoril tovariš Jakomin, predsednik Republi- 
škega komiteja za promet in zveze! 

Livio Jakomin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na vprašanje delegata Družbenopolitičnega zbora Jožeta Pratengrazerja, 

postavljeno na 11. seji tega zbora v zvezi z registracijo kmetijskih traktorjev in 
cestnimi pristojbinami — vprašanje se glasi: »Ali je že znano stališče Zveznega 
sekretariata za notranje zadeve oziroma ali je Socialistična republika Slovenija 
storila že potrebne ukrepe, da se to vprašanje čimprej razreši?«, dajemo v sode- 
lovanju z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve naslednji o,dgovor: 
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»Registracija kmetijskih traktorjev je z zakonom o temeljih varnosti cest- 
nega prometa (Uradni list SFRJ, št. 17/74) že prenesena v pristojnost posameznih 
republik. Republiški sekretariat za notranje zadeve je v osnutku republiškega 
zakona o varnosti cestnega prometa predlagal za registracijo kmetijskih traktor- 
jev naslednjo rešitev: 

Kmetijski traktorji naj se registrirajo samo enkrat, in to ob nakupu vozila. 
Gre torej za enkratno evidentiranje vozila, ki se opravi pri pristojnem občin- 
skem organu. Pogoj za evidentiranje kmetijskega traktorja je opravljen tehnični 
pregled vozila in predložitev dokazila o lastništvu. Plačevanje kakršnihkoli da- 
jatev kot pogoj za evidentiranje ni predvideno. Za evidentirani kmetijski traktor 
se bo izdala zelena evidenčna tablica in posebno dovoljenje za uporabo vozila. 
Obveznost, ki jo bo imel bodoči lastnik evidentiranega kmetijskega traktorja, 
je redno letno opravljanje tehničnega pregleda. Ob obnavljanju tehničnega 
pregleda naj bi se potrjevalo dovoljenje za uporabo vozila brez kakršnegakoli 
kasnejšega sodelovanja pristojnega občinskega organa. Republiški sekretariat 
za notranje zadeve je v republiškem zakonu o varnosti cestnega prometa pred- 
videl, da bi se tehnični pregledi kmetijskih traktorjev lahko opravljali tudi 
izven sedeža za tehnične preglede pooblaščenih organizacij. S tem bi odpadli se- 
danji problemi, ki nastajajo zaradi oddaljenosti teh organizacij od uporabnikov 
kmetijskih traktorjev.« 

Predsednik Stane Markič: Je tovariš delegat zadovoljen z odgovo- 
rom? (Da.) Prosim, ima še kdo kakšno novo delegatsko vprašanje? (Ne.) 

S tem smo izčrpali dnevni red. Končujem 12. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

(Seja je bila končana ob 10.10.) 



skupno zasedanje 

zbora združenega dela, 

/zbora občin ' 

in družbenopolitičnega zbora 

(29. januarja 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. Predsedniki zborov 
smo se dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju poslušali uvodne obrazložitve 
k osnutku resolucije o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z 
državami v razvoju in k predlogu stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju 
Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami. 

Obvestil bi vas tudi, da je prišlo v zvezi z vprašanji položaja slovenske 
manjšine v sosednji Avstriji več delegatskih vprašanj. Vprašanja, ki ste jih 
prejeli danes na klop, so zastavili: v Zboru združenega dela delegatka skupine 
delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša Nada Beltram, delegat skupine 
delegatov za gospodarsko področje 21. okoliša Jože Kert; v Zboru občin de- 
legat Franc Vavpot iz občine Slovenj Gradec in delegat Tine Zorič iz občine 
Maribor; v Družbenopolitičnem zboru pa delegata Janez Japelj in Ciril Cvetko. 

Ker so vprašanja med seboj zelo sorodna, je Izvršni svet predlagal, da bi 
na vsa vprašanja odgovorili skupaj. Zato smo se predsedniki zborov dogovorili, 
da bi bilo primerno na vsa vprašanja odgovoriti na skupnem zasedanju zborov. 

Predlagam tudi, da na skupnem zasedanju poslušamo obrazložitev predsed- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije tovariša An- 
dreja Marinca k predlogu sprememb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ali se strinjate s taTsim načinom skupnega zasedanja? (Da.) Ugotavljam, 
da se strinjate, zato prosim podpredsednika Izvršnega sveta tovariša Rudija 
Cačinoviča, da da obrazložitev k osnutku resolucije o ekonomskih stikih So- 
cialistične republike Slovenije z državami v razvoju in k predlogu stališč o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosed- 
njimi državami. 

Rudi Cačinovič 
variši delegati! 

Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in to- 
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Pri našem sedanjem ocenjevanju gospodarskega sodelovanja z deželami v 
razvoju in v odnosih s tujino v celoti moramo vsekakor upoštevati razvoj 
političnih odnosov v svetu, tesno povezanost mednarodnih političnih in gospo- 
darskih dogajanj. Prav v preteklem letu smo bili priča izredni mednarodni 
afirmaciji neuvrščenih dežel in dežel v razvoju, ki so v zaostrenih pogojih med- 
narodnih odnosov izborile sebi, v Organizaciji združenih narodov in v svetu 
nasploh, položaj ključnega dejavnika, še posebej v naporih za progresivne spre- 
membe mednarodnih ekonomskih odnosov. 

Priča smo borbi med silami, ki hočejo ohraniti svoje dosedanje privilegije, 
celo svoj monopol nad naravnimi bogastvi v deželah v razvoju, in nap>orom teh 
dežel za pravičnejše odnose, za posebno spoštovanje njihove suverenosti tudi nad 
surovinami in naravnimi bogastvi, s katerimi hočejo razpolagati svobodno in 
jih izkoriščati v skladu s potrebami in možnostmi lastnega razvoja. Da bi 
ohranili svoje privilegirane pozicije, monopolisti uporabljajo danes celo odprte 
grožnje z vojnimi intervencijami in poskušajo razbiti njim nevarno solidarnost 
neuvrščenih in dežel v razvoju, ki je prišla tako vidno do izraza pri sprejetju 
programa neuvrščenih na posebnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije 
združenih narodov preteklo pomlad. Ne glede na vse težave in tudi posamezne 
slabosti, ki jih je pokazal nenaden preobrat v odnosih med petrolejskimi pro- 
izvajalci in ostalimi deželami v razvoju, ostaja dejstvo, da te petrolejske de- 
žele že danes dajejo ostalim deželam v razvoju toliko pomoči, kolikor vse visoko 
razvite dežele skupaj ob toliko reklamirani pripravljenosti za pomoč. Vse to 
pa se dogaja v času resne krize v svetovnem gospodarskem sistemu, ki se 
poleg drugih podedovanih težav vse bolj zaostruje, in pri še vedno rastočemu 
prepadu med razvitimi in nerazvitimi. 

Socialistična federativna republika Jugoslavija kot ena redkih evropskih 
dežel v razvoju, kot neodvisna samoupravna socialistična dežela je že pred 
desetletji opredelila svoj položaj v vrstah neuvrščenih in tistih dežel v razvoju, 
ki se aktivno bore za progresivne spremembe v mednarodnih političnih in gospo- 
darskih odnosih. Pretekli razvoj dogodkov popolnoma opravičuje in potrjuje 
pravilnost takšne usmeritve naših naporov na mednarodnem polju. 

Pomembno mesto v zunanjepolitični dejavnosti naše države ima razvoj od- 
nosov s sosednjimi državami, ki temelji na medsebojnem spoštovanju neodvis- 
nosti, suverenosti, teritorialne integritete in nevmešavanju. Čeprav te države 
pripadajo različnim družbenopolitičnim ureditvam, si je Jugoslavija iskreno pri- 
zadevala, da bi bili odnosi z njimi dobri in prijateljski ter da bi se zgradile 
stabilne in dolgoročne osnove obojestranskega koristnega sodelovanja na vseh 
področjih, kjer za to obstajajo ustrezni pogoji. Zal takšni pogoji niso bili vselej 
v preteklosti, zaradi česar še vedno nismo uspeli rešiti na konstruktiven način 
nekaterih odprtih vprašanj s posameznimi sosednjimi državami. Pri tem mo- 
ramo ugotoviti, da tudi na naše odnose s posameznimi sosednjimi državami 
vplivajo politične in gospodarske krize v mednarodnih odnosih, kakor tudi ro- 
varjenja reakcionarnih, imperialističnih in hegemonističnih sil proti politiki ne- 
uvrščenosti. Takšnim pojavom, ki so pripeljali do oživljanja šovinističnih in neo- 
nacističnih sil, smo * danes priča v naših odnosih z Avstrijo. 

Dobri sosedski odnosi predstavljajo za nas praktično aplikacijo načel aktivne 
in miroljubne koeksistence, ki smo jim globoko privrženi, imajo pa tudi velik 
praktični pomen, ker ustvarjajo ugodno vzdušje za razvijanje vsestranskega 
sodelovanja. Poseben pomen ima v tem oziru razvijanje obmejnega blagovnega 
in osebnega prometa, ki omogočata tudi svobodno gibanje ljudi ne glede na nji- 
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hovo državno pripadnost. To vpliva pozitivno tudi na razvoj narodnostnih 
manjšin in jim omogoča, da ohranijo in razvijajo značilnosti svojega porekla. 
Zaradi vsega tega si dolgoročna politika Socialistične federativne republike 
Jugoslavije želi krepitev sodelovanja s sosednjimi državami na osnovah enako- 
pravnosti in obojestranskih koristi. Takšna usmeritev je začrtana v novi ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, v ustavi naše socialistične repu- 
blike, v sklepih X. kongresa ZKJ in VII. kongresa ZKS ter je tudi konkretno 
opredeljena v izhodiščih resolucije o ekonomskih odnosih SR Slovenije s tujino. 

V resoluciji o ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije s tujino, 
ki je bila sprejeta decembra 1973, smo si za bodoče obdobje postavili predvsem 
naslednje naloge: 

— večje vključevanje našega gospodarstva v mednarodne ekonomske to- 
kove, 

— večjo usklađenost naše blagovne menjave, ki naj bi jo dosegli pred- 
vsem z večjim povečanjem izvoza, 

— izboljšati blagovno strukturo, 
— spremeniti regionalno strukturo naše zunanjetrgovinske menjave, kjer 

naj bi bil večji poudarek dan predvsem deželam v razvoju in državam SEV, 
— pospeševati razvijanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino, 
— ureditev zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini, 
— povečati napore za hitrejši proces vseh oblik združevanja med proizvod- 

nimi delovnimi organizacijami ter med proizvodnimi in trgovinskimi organi- 
zacijami, 

— razvoj novih, sodobnejših in dolgoročnejših oblik menjave gospodar- 
skega sodelovanja z obmejnimi državami. 

Gospodarska gibanja na področju zunanje menjave naše republike v lan- 
skem letu kažejo, da smo le delno uresničevali zadane naloge v resoluciji iz 
leta 1973. Na to so vplivale tako mednarodne kot domače razmere. 

Med mednarodnimi vzroki bi lahko navedli zaostrene politične razmere, 
v svetu, posebno pa zaostreno gospodarsko krizo in zapiranje trga evropskih 
razvitih držav, kar je vse vplivalo tudi na svetovna gospodarska gibanja, na 
tako imenovano energetsko in surovinsko krizo, uvajanje protekcionističnih 
ukrepov za zaščito domače industrije in zmanjšanje plačilnobilančnih težav, 
neurejen finančni in denarni svetovni sistem, neurejene razmere med razvitimi 
in državami v razvoju in tako dalje. 

Med domačimi vzroki za zaostajanje pri izvajanju nalog so: 
— bistveno višja stopnja domače inflacije od inflacije v svetu, pomanjk- 

ljivo povezovanje, organiziranje in usklajevanje poslovnih politik ter progra- 
mov podjetij ter nezadostna usmeritev na trajno sodelovanje, 

— pomanjkanje višjih oblik gospodarskega povezovanja s tujimi trgi in pro- 
izvodnjami, pa tudi prepočasno spreminjanje, dograjevanje in aplikacija zu- 
nanjetrgovinskega in deviznega sistema. 

Slovensko gospodarstvo, ki je v letu 1974 dokaj uspešno gospodarilo — po 
prvih ocenah je znašalo nominalno povečanje narodnega dohodka 32,4%, 
realno povečanje pa okoli 8'°/o — je zaradi dogajanj doma, pa tudi spričo zu- 
nanjih vplivov spremenilo svoje odnose v blagovni menjavi s tujino. 

Poslabšala se je izvozna usmeritev in povečala odvisnost proizvodnje od 
uvoženih surovin in reprodukcijskih materialov. Ob nadpovprečni dinamični 
rasti industrijske proizvodnje — za 11,4 !% in produktivnosti dela za 6,6 °/o v letu 
1974 je industrija zaradi konjunkture na domačem trgu, zaostajanja pri izvr- 
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še vanj u politike realnega tečaja in neopravičljivosti zamujanja pri ukrepih 
za pospeševanje izvoza itd. povečala prodajo na domačem trgu. 

Primerjava rasti proizvodnje in izvoza po fizičnem obsegu kaže, da se je 
v letu 1974 odnos med proizvodnjo in izvozom poslabšal oziroma da se je 
s stagnacijo izvoza po fizičnem obsegu zmanjšal že tako skromni delež industrij- 
ske proizvodnje, namenjene prodaji na tujih tržiščih. 

Pri porastu industrijske proizvodnje za ll10/« je za izvoz šlo le približno 
1 !°/o, preostalo pa je šlo na domače tržišče. 

Prodajo za domači trg so povečale skoraj vse industrijske panoge, med 
njimi tudi kovinska, elektro in lesna industrija, katerih proizvodi predstavljajo 
jedro slovenske izvozne strukture. Izjeme so le: industrija barvastih kovin, ke- 
mična industrija, industrija usnja in obutve, gumarska in živilska industrija. 

Industrijsko predelani reprodukcijski materiali so v izvozu po vrednosti še 
vedno zastopani z več kot 50Ti odnosi so se v letu 1974 še nekoliko poslab- 
šali pod vplivom naraščanja zunanjih cen surovinam in reprodukcijskim ma- 
terialom, ki so bile zlasti v prvi polovici leta mnogo vabljivejše. Dejansko pa 
v letu 1974 v industrijskem izvozu po fizičnem obsegu ni prišlo do strukturnih 
premikov, kar kaže na relativno majhno elastičnost industrijskega izvoza ter 
tudi dokazuje, da so organizacije združenega dela v letu 1974 dejansko prodajale 
v tujino svoje blagovne presežke. Ta ugotovitev je pomembna tako za obliko- 
vanje kratkoročne strategije za leto 1975 kot tudi za pravilno usmeritev na 
dolgoročnejšo izvozno politiko oziroma na izvozno proizvodnjo. 

Nadpopreeno visok porast uvoza v letu 1974 je bil predvsem posledica 
po obsegu in vrednosti intenzivnejšega uvoza surovin in polizdelkov, ki so 
predelovalni industriji potrebni za enostavno reprodukcijo. Večina predelovalnih 
panog industrije je zadržala že ustaljeno odvisnost od uvoženih materialov. 
V določenem smislu pa se je problem strukture slovenskega gospodarstva in 
njegove uvozne navezanosti tudi v letu 1974 nadalje zaostril. Manj intenziven 
je bil uvoz za potrebe razširjene reprodukcije (zaradi manjših nakupov trans- 
portnih sredstev kot v letu 1973) in uvoz blaga, ki je namenjeno osebni potrošnji 
— zaradi skromnejšega uvoza hrane. 

Pod vplivom objektivnih pa tudi subjektivnih dejavnikov se izvozno-uvozna 
gibanja v letu 1974 niso odvijala v skladu z usmeritvami resolucije o ekonom- 
skih odnosih s tujino, po katerih naj bi gospodarstvo z relativno hitrejšo rastjo 
izvoza od proizvodnje in uvoza postopno zmanjševalo in odpravljalo strukturno 
neskladje v zunanjetrgovinski menjavi. Nasprotno, zaradi poslabšanja izvozno- 
uvoznih razmerij smo v letu 1974 dosegli tolikšen obseg zunanjetrgovinskega 
deficita, da smo z izvozom pokrili manj kot polovico vrednosti uvoza (okoli 
48 »/o). 

V regionalni zunanjetrgovinski usmeritvi smo nadpoprečno povečali izvoz 
v dežele v razvoju in države Sveta za vzajemno gospodarsko pomoč, tako da 
sta znašala deleža teh skupin držav v skupnem izvozu v lanskem letu 8,1 % 
oziroma 28,3pri uvozu pa se je povečal le delež razvitih zahodnih držav, 
ki je znašal že 81,31°/». 

V primerjavi s spremembami v celotni jugoslovanski blagovni menjavi 
spremembe v blagovni menjavi Socialistične republike Slovenije odstopajo od 
jugoslovanskih trendov in tendenc predvsem pri uvozu iz dežel v razvoju. Hi- 
trejše povečanje uvoza iz dežel v razvoju v merilu Jugoslavije od slovenskega 
uvoza iz teh dežel je posledica drugačne strukture slovenskega gospodarstva 
od jugoslovanskega (nismo npr. uvozniki nafte, ki zaradi povečanja cen pred- 
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stavlja največjo postavko povečanega jugoslovanskega uvoza). Te tendence 
kažejo, da prihaja samo delno' do postopne in skladnejše regionalne razdelitve 
slovenske menjave s tujino v smislu, kot jo predvideva resolucija o ekonomskih 
odnosih s tujino. 

Rezultati so še enostranski. S socialističnimi državami so stiki postali ži- 
vahnejši zaradi intenzivnejše rasti izvoza, medtem ko je bil uvoz manj inten- 
ziven kot uvoz Slovenije v celoti. Menjava z zahodnimi državami kaže relativno 
zaostajanje izvozne in nadpoprečno preseganje uvozne dinamike v primerjavi 
z dosežki republike v celoti. Problem enostranskega deficita z zahodnimi drža- 
vami zahteva v letu 1975 ustrezno regionalno' preusmeritev gospodarstva, pred- 
vsem na področju uvoza. 

Napore gospodarstva za povečanje izvoza, kljub slabšanju prodajnih po- 
gojev na zunanjih trgih, bo zato moral v letošnjem letu bolj učinkovito podpirati 
zunanjetrgovinski in devizni sistem. Nujna bo takojšnja ureditev sistemskih 
instrumentov, ki so v preteklem letu oteževali gospodarstvu večje vključevanje 
v izvoz, kot tudi nadaljnja izpopolnitev sistema pospeševanja izvoza. 

Tudi gospodarstvo samo bo moralo hitreje in učinkoviteje izkoristiti svoje 
možnosti za uspešno nastopanje na zunanjih trgih z združevanjem proizvodnih, 
finančnih in kadrovskih potencialov, s smotrnejšo delitvijo dela in povečanjem 
produktivnosti, kot tudi z boljšo organiziranostjo in intenzivnejšim medseboj- 
nim sodelovanjem in dogovarjanjem, predvsem pa z enotnejšim nastopom na 
zunanjih trgih in z vpeljevanjem sodobnih metod komercialne tehnike. Le 
skupna prizadevanja za povečanje izvoza na vseh ravneh lahko uspešno uresni- 
čijo letošnje izvozne naloge. 

Kot smo že omenili bo v letošnjem letu eksistenčnega pomena razvijanje 
vsestransko razvejanih ekonomskih stikov predvsem z deželami v razvoju in 
s socialističnimi državami. Napore pa bomo morali usmeriti za doseganje rasti 
izvoza prav tako na tržiščih zahodnih držav. Pri tem je ob povečanju izvoza 
izredno pomembno, da povečujemo uvoz iz socialističnih držav in držav v 
razvoju. 

Neuvrščene države in dežele v razvoju so na dosedanjih srečanjih, še zlasti 
pa na IV. konferenci v Alžiru, posvetile posebno pozornost razvijanju odnosov 
in sodelovanju med samimi neuvrščenimi državami in deželami v razvoju na 
področju gospodarstva, trgovine, financ, znanosti in tehnologije itd. Zavedajo 
se, da je usoda teh dolgoročnih ciljev v veliki meri odvisna od enotnosti ne- 
uvrščenih držav samih. Tudi Jugoslavija in Socialistična republika Slovenija se 
zavedata svojih dolžnosti do neuvrščenih in dežel v razvoju in jih dosledno iz- 
polnjujeta. 

V ta namen je bila sprejeta že vrsta ukrepov. Zvezna skupščina je maja 
1973 sprejela resolucijo za izboljšanje ekonomskih odnosov Jugoslavije z de- 
želami v razvoju, kar kot sestavni del politike neuvrščenosti in skladno z na- 
šimi obvezami izhaja iz dokumentov neuvrščenih, Organizacije združenih na- 
rodov, Skupine 77 in Konference združenih narodov o trgovini in razvoju ter 
upošteva pri tem, da je za Jugoslavijo tudi zaradi njene gospodarske strukture 
in ravni eksistenčna nuja, da se čim širše vključuje v mednarodno delitev dela 
in to zlasti z deželami v razvoju. 

Na podlagi sklepov konference neuvrščenih v Aližiru je Predsedstvo So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije na svoji seji 21. septembra 1973 
ocenilo, da je nujno na nivoju federacije, socialističnih republik in pokrajin in 
organizacij združenega dela temeljito proučiti sklepe konference in sprejeti 



29. januarja 1975 355 

odločne ukrepe za njihovo realizacijo. Ta sklep je obvezal tudi Socialistično 
republiko Slovenijo, da pregleda, kaj je bilo doslej storjeno za uveljavitev 
sklepov s področja ekonomskih odnosov naše republike z deželami v razvoju 
in začrtala smernice za nadaljnji razvoj. 

Pri vsem tem je bila Socialistična republika Slovenija vseskozi aktivno pri- 
sotna. Kot eno temeljnih izhodišč za naše sodelovanje z deželami v razvoju 
smo definirah naloge, ki za Socialistično republiko Slovenijo izhajajo iz sklepov 
alžirske konference in rednega zasedanja Generalne skupščine združenih na- 
rodov. Center za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju razvija svojo 
dejavnost kot vsejugoslovanska institucija. V lanskem letu je bil ustanovljen 
Mednarodni center za upravljanje podjetij v javni lastnini, ki je organiziral 
tudi svoj prvi mednarodni seminar. Slovensko gospodarstvo kot prvo v Jugo- 
slaviji združuje svoja sredstva za učinkovitejši in enotnejši nastop v deželah 
v razvoju. V okviru Gospodarske zbornice so ustanovljene poslovne samo- 
upravne skupnosti za nastop v posameznih deželah v razvoju. Nekatere večje 
organizacije združenega dela že realizirajo konkretne programe dolgoročnega fi- 
nančnega in proizvodnega sodelovanja v posameznih deželah v razvoju itd. V 
pripravi so realizacije nekaterih skupnih projektov z deželami v razvoju pri 
njih in pri nas, predvsem na področju energetike, hrane in surovin. Vse to pa 
se vidne je še ne odraža na rezultatih blagovne menjave v lanskem letu. 

Značilnost dosedanjega gospodarskega povezovanja z deželami v razvoju je, 
kot smo že navedli, relativno skromen delež teh držav v strukturi slovenske 
blagovne menjave s tujino. 

Nadaljnja značilnost blagovne menjave Socialistične republike Slovenije 
z deželami v razvoju je še vedno razdrobljenost na veliko število držav, kakor 
tudi neenakomerno in nekontinuirano naraščanje blagovne menjave s posa- 
meznimi deželami v razvoju. To je vsekakor posledica dejstva, da je v naših 
ekonomskih odnosih z deželami v razvoju zavzemala dominanten položaj eno- 
stavna blagovna menjava, ki pa ne zagotavlja stabilnosti v odnosih, ker so 
blagovni tokovi odvisni od konjunkture. Proizvajalci gredo na tista tržišča, 
ki jim zagotavljajo večji dohodek, kar povzroča pogosto oscilacijo v blagovni 
menjavi s posameznimi državami. Za večjo stabilnost v ekonomskih odnosih 
s temi deželami je v poročilu poudarjena potreba po dolgoročnih aranžmajih 
pri prodaji in nabavi blaga ter po razvijanju višjih oblik ekonomskega sodelo- 
vanja z deželami v razvoju. Pri tem mislimo na industrij sko-tehničn o sodelo- 
vanje in industrijsko kooperacijo, na skupno proizvodnjo za potrebe teh dežel 
in za tretja tržišča, torej na vse tiste oblike, ki bodo zagotovile našo dolgo- 
ročno prisotnost v razvoju proizvajalnih sil teh dežel in njihovo prisotnost v 
našem gospodarstvu. 

Tržišča dežel v razvoju predstavljajo široko območje za prodajo naših izdel- 
kov. Po drugi strani si na teh tržiščih naše gospodarstvo zagotavlja surovine, 
s katerimi ne razpolaga. Torej nas na sodelovanje z deželami v razvoju navaja 
tudi potreba po pomembnih proizvodih, od katerih je odvisna proizvodnja 
velikega števila gospodarskih panog. Nujnost ekonomskega sodelovanja z de- 
želami v razvoju torej ni politična parola, kot morda nekateri še vedno mislijo, 
temveč gospodarska nujnost in eno od osnovnih eksistenčnih vprašanj razvoja 
slovenskega gospodarstva. 

Ugotoviti moramo, da dosedanja raven ter oblike ekonomskega sodelovanja 
Socialistične republike Slovenije z deželami v razvoju ne ustrezajo doseženi 
razvojni ravni in možnostim slovenskega gospodarstva. Na to kaže že sama 

23* 
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izvozna struktura blaga, ki ga prodajamo na tržišča dežel v razvoju; premalo 
so prisotni proizvodi predelovalne industrije, tako investicijska oprema kot tudi 
potrošno blago. Prodaja investicijske opreme je še vedno dokaj naključna, često 
povezana z izvajanjem investicijskih del, pri čemer naša podjetja največkrat 
niso nosilci poslov, temveč le sodobavitelji. 

Osnovni vzroki za tako stanje so: slabo poznavanje možnosti in pogojev 
v deželah v razvoju, njihove proizvodnje, gospodarske strukture, planov raz- 
voja in potreb, razdrobljenost nastopanja in nezadostno združevanje naporov, 
sredstev, kadrov in kapacitet v republiškem in jugoslovanskem merilu, po- 
manjkanje finančnih sredstev in močna konkurenca razvitih. 

Delno pomoč, zlasti pri začetnih nastopih in predinvesticijskih dejavnostih 
na tržiščih dežel v razvoju, bodo slovenskim organizacijam združenega dela 
nudila »združena sredstva za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami 
v razvoju«. 

Naše gospodarstvo bi se moralo dalje organizirati in usposobiti za prevze- 
manje tistih poslov v deželah v razvoju, ki se financirajo iz mednarodnih virov. 
Gre za sredstva Mednarodne banke in drugih mednarodnih finančnih institucij, 
regionalnih bank in skladov itd. 

Vse bolj se kaže težnja in zainteresiranost neuvrščenih in dežel v razvoju 
— proizvajalk nafte, da del finančnih sredstev vlagajo v proizvodne kapacitete 
ter v infrastrukturo lastnih gospodarstev drugih dežel v razvoju. Glede na velik 
ugled Jugoslavije ter ugled naših organizacij združenega dela v teh državah 
obstajajo dokajšnje možnosti za naše vključevanje tako pri projektih, ki se 
bodo financirali iz teh sredstev, kot tudi za pritegnitev teh sredstev v našo 
državo. 

Vsekakor se morajo v sodelovanje z deželami v razvoju še močneje vključiti 
poslovne banke, tako pri finančnem spremljanju nastopa naših organizacij zdru- 
ženega dela na teh tržiščih kot tudi pri njihovem povezovanju s kreditno- 
finančnimi institucijami dežel v razvoju. V ta namen bodo morale krepiti 
ustrezne službe ter koordinirati delo med seboj, v Gospodarski zbornici, z organi- 
zacijami združenega dela in drugimi jugoslovanskimi poslovnimi bankami. 

Vse te možnosti so v poročilu nakazane, vendar moramo ugotoviti, da pri 
njihovem izrabljanju že kasnimo. Eden od pomembnih razlogov za to je tudi 
neprimerna organiziranost našega gospodarstva. Sele v zadnjem času je interes 
za povezovanja in skupno nastopanje na posameznih trgih v deželah v razvoju 
povečan. Te procese za bolj organizirano vključevanje na ta tržišča je treba 
še pospešiti ter združevati materialne, tehnične in kadrovske potenciale repu- 
blike in države v celoti, kajti mnoge dežele v razvoju zahtevajo angažiranje 
pri izvajanju kompleksnih projektov, za katere je potrebno vključevati več sek- 
torjev gospodarstva. 

Iniciativa Gospodarske zbornice Slovenije za ustanovitev poslovnih skup- 
nosti vseh zainteresiranih organizacij združenega dela, ki bi bile sposobne pre- 
vzeti gradnjo kompleksnih večjih in zaključenih projektov, kjer bi združili pro- 
dajo znanja, tehnologije, opreme in izvajanje del, je treba dati vso podporo 
in jo čimprej realizirati. 

Zavedati se moramo tudi, da brez takojšnjega najaktivnejšega povečevanja 
gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju ne bomo mogli uresničiti nalog, 
ki smo jih zadali v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju v letošnjem letu, 
in nalog, ki nas čakajo v prihodnjem petletnem obdobju. Bistveno povečanje 
blagovne menjave v prihodnjih letih, predvsem pa povečanje izvoza, bo mogoče 
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le, če bomo menjavo primerno razvili z deželami v razvoju. Prodaja blaga 
industrijske proizvodnje na tržišče razvitih dežel bo zelo težavna, še posebej 
zaradi zmanjšanja konjunkture, zato moramo izvoz v dežele v razvoju pove- 
čati čez planirano poprečje. Zaradi večje učinkovitosti nastopanja na trgih 
dežel v razvoju se bodo morale organizacije združenega dela tudi bolj povezovati 
s poslovnimi partnerji iz razvitih zahodnih in socialističnih držav za skupno 
nastopanje v posameznih deželah v razvoju. Za takšno skupno nastopanje je 
potrebno imeti pripravljene konkretne projekte, jih med seboj obravnavati in 
se konkretno dogovoriti za delitev dela. Načelne pripravljenosti z naše kot tudi 
s strani zahodnih in socialističnih dežel ne manjka. Konkretnih poslov pa je žal 
še vedno malo. Ta oblika povezovanja je pomembna zato, ker omogoča našemu 
gospodarstvu angažiranje tudi tam, kjer nima dovolj možnosti in sredstev za 
samostojen nastop. 

Pri povezovanju gospodarstva za učinkovitejši nastop in racionalnejše po- 
vezovanje z deželami v razvoju ter pri koordiniranju programov povezovanja 
organizacij združenega dela z deželami v razvoju bo Gospodarska zbornica Slo- 
venije še posebej okrepila dejavnost in svoje strokovne službe, da bi omogočila 
bolj učinkovito delo že ustanovljenim organom za gospodarsko sodelovanje z 
deželami v razvoju. 

Iz poročila je razvidno, da ima naše gospodarstvo relativno skromno in ne- 
enakomerno razporejeno predstavniško mrežo na velikem območju dežel v raz- 
voju, tako da mu trgi teh dežel, projekcije in razvojni programi niso dovolj 
znani. Po drugi strani pa tudi partnerji v deželah v razvoju niso dovolj infor- 
mirani o sposobnostih, tehnološkem nivoju, interesih in perspektivah razvoja 
našega gospodarstva. Nezadovoljivo stanje na področju medsebojnega ekonom- 
skega informiranja vpliva na to, da niso dovolj izkoriščene objektivne možnosti 
sodelovanja. 

Pripomniti moramo, da ob vsem tem tudi premalo uporabljamo tisto znanje 
in tiste informacije, ki so že dosegljive. Veliko strokovnjakov iz Jugoslavije 
in tudi iz naše republike je delalo in še dela v deželah v razvoju, bodisi prek 
tehnične pomoči, Organizacije združenih narodov ali drugih mednarodnih 
organizacij, po drugi strani pa se je precej kadrov iz dežel v razvoju pri nas 
šolalo in strokovno izpopolnjevalo. Vzdrževanje stikov s temi strokovnjaki za- 
nemarjamo in ne uporabljamo njihovega znanja. Ta vprašanja in celotno pro- 
blematiko znanstveno-tehničnega sodelovanja je treba še naprej proučevati in 
obravnavati predvsem z aspekta interesov ekonomskega sodelovanja. 

Posebej je treba proučiti in okrepiti sodelovanje z deželami v razvoju v 
storitvenih dejavnostih — turizmu, pomorskem, cestnem, zračnem prometu, 
pri izvajanju investicijskih del, pri poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah 
itd. Geografski položaj in tranzitna funkcija Slovenije in Jugoslavije omogočata 
zlasti razvijanje prometnih povezav in z njimi povezanih dejavnosti, kar bo 
odprlo tudi deželam v razvoju enakopravnejši nastop na evropskih tržiščih. 

Pri tem bi morali nujno odigrati ^pomembnejšo vlogo Dolga plovba in ko- 
prska Luka, saj terja njun razvoj tudi sodelovanje z deželami v razvoju. 

Za spremljanje dela vseh republiških dejavnikov, ki so nosilci sodelovanja 
z deželami v razvoju, bo skrbel Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki bo v ta namen zasledoval realizacijo sprejetih nalog in zadolžitev 
ter sodeloval pri uresničevanju nastalih vprašanj. V zveznih organih se bomo 
še naprej zavzemali za dolgoročno usmerjenost in izvajanje sistemskih ukrepov, 
navedenih v resoluciji zvezne skupščine ob pospeševanju ekonomskih odnosov 
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Socialistične federativne republike Jugoslavije z deželami v razvoju, ki se na- 
našajo na področje preferencialnih tretmajev, davčnih in carinskih olajšav, 
usmerjanja sredstev za kreditiranje izvoza in zavarovanje rizikov, kakor tudi za 
spremljanje potrebnih novih sistemskih in drugih ukrepov, ki bi olajševali in 
čimbolj spodbujali razvijanje ekonomskega in drugega sodelovanja našega 
gospodarstva z deželami v razvoju v okvirih skupne jugoslovanske politike, in 
za primerno zastopanost našega gospodarstva in republike v meddržavnih ko- 
mitejih za gospodarsko sodelovanje z deželami v razvoju in drugih organih na 
tem področju. 

Tovarišice in tovariši delegati! Obmejno gospodarsko sodelovanje je za nas 
sestavni del gospodarskega sodelovanja s tujino in izvajanje načel o vsestran- 
skem razvijanju odnosov s sosednjimi državami. Prav na tem področju se je 
politika odprte meje najbolj uveljavila v praksi ter nedvosmiselno potrdila od- 
prtost naše samoupravne socialistične družbe in obojestranske prednosti. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje je pomemben dejavnik pri vsestranskem 
sodelovanju Jugoslavije v mednarodni politiki in vključevanju v mednarodno 
delitev dela, še posebej, ker gre pri tem za države z različno družbeno ureditvijo, 
kar praktično potrjuje možnost aktivne in miroljubne koeksistence ter presega 
meje, ki so ostale kot dediščina hladne vojne in blokovske politike. Razvito 
gospodarsko sodelovanje krepi položaj in olajšuje gospodarski in kulturni razvoj 
obmejnega prebivalstva, vključno narodnostnih manjšin z obeh strani meja. 
Tako krepi razvoj manj razvitih predelov obmejnega območja, ustvarja pogoje 
zaposlovanja tam živečemu prebivalstvu in zmanjšuje odseljevanje ter spremi- 
njanje narodnostnega značaja ter področij. 

S sodelovanjem, ki se odvija prek dvostranskih sporazumov o obmejnem 
prometu blaga in oseb, se zmanjšujejo zapreke, ki nastajajo za obmejno prebi- 
valstvo zaradi vključenosti nekaterih držav v različne ekonomsko-politične gru- 
pacije. Dvostranski sporazumi med sosedi naj bi v celoti presegli okvire, ki jih 
za razvoj obmejnih območij predstavljajo dosedanji predpisi grupacij Evropske 
gospodarske skupnosti, Zveze evropske svobodne trgovine in Sveta za vzajemno 
gospodarsko sodelovanje, in zagotovili posebno obravnavanje teh predelov, kar 
bi omogočalo neoviran razvoj obmejnih krajev, razvoj in družbenogospodarsko 
napredovanje obmejnega prebivalstva in zagotavljalo plodno gospodarsko so- 
delovanje, dolgoročne industrijske kooperacije, skupna vlaganja sredstev in 
industrijsko-tehnično sodelovanje. 

Med Jugoslavijo in Italijo obstajajo odnosi dobrega sosedstva in razvitega 
sodelovanja, ki ga ni bilo lahko doseči. Pozitivna prelomnica v jugoslovansko- 
italijanskih odnosih je bila vsekakor rešitev tržaškega vprašanja s sprejetjem 
Memoranduma o soglasju pred več kot 20 leti. 

Kljub plodnemu sodelovanju med Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo in Italijo, ob katerem se prek odprte meje nemoteno srečujejo prebivalci 
obeh dežel ter odvijajo tokovi blaga, se da narediti še marsikaj, da bi se to 
sodelovanje povečalo, predvsem pa da bi se postavilo na dolgoročno in trdno 
podlago. Tu mislimo na industrijsko kooperacijo, skupna vlaganja in ne nazadnje 
na sodelovanje v industrijski in drugih conah, v pristaniščih in na področju 
prometnih infrastruktur. Novi inpulzi, ki jih je za sodelovanje z Jugoslavijo 
pred dnevi dal italijanski minister- zunanjih zadev gospod Rumor, lahko tudi 
na teh področjih pospešijo razvoj. 

Pri obravnavanju pomena Tržaškega in Goriškega sporazuma, po katerih 
se odvija obmejna blagovna menjava, moramo upoštevati vse koristi, ki jih 
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imata obe strani posredno ali neposredno, še posebej pa njihov pomen pri 
ublaževanju omejevalnih določil Evropske gospodarske skupnosti. 

Da bi povečali obseg in zagotovili skladnejše gibanje obmejne blagovne 
menjave v okviru Tržaškega, Goriškega in Videmskega sporazuma, ki je zdaj v 
upadanju, moramo izpolniti sporazume v skladu s spremenjenimi gospodarskimi 
potrebami obeh obmejnih območij. S sprejetjem novega odloka o obmejnem 
blagovnem in sosedskem čezmorskem prometu je odpadlo več ovir. Sejemski 
aranžmaji kot ena od oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo bi 
bili lahko v zadnjih letih bolj izkoriščeni. Ker pa se režim uvoza na podlagi 
globalne devizne kvote spreminja, se bo spremenil interes gospodarstva za to 
obliko poslovanja. Zato bo potrebno zagotoviti nove poti z ustrezno stimulacijo 
za razvijanje menjave v okviru obmejnih sejmov. 

Pri zaposlovanju naših delavcev v obmejnih krajih Italije se še nismo uspeli 
dogovoriti z italijansko stranjo za sklenitev sporazuma o zaposlovanju. Današnje 
stanje je namreč neugodno, saj se večina Slovencev in Hrvatov zaposluje na tem 
področju brez dovoljenja za bivanje in zaposlitev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Gospodarsko sodelovanje s sosednjo Avstrijo 
se je do sedaj sicer razvijalo, že nekaj časa pa ti stiki nimajo prave vsebine, 
njihova struktura ne zadovoljuje, zaostajajo za realnimi možnostmi oziroma od- 
nosi, ki smo jih uspeli razviti z drugimi sosedi. Blagovna menjava med Avstrijo 
in Jugoslavijo, prav tako pa s Socialistično republiko Slovenijo, je za nas izredno 
neugodna. Odnos med uvozom in izvozom je približno 1 : 4 v korist Avstrije. 
Kot dežela z razvijajočo se industrijsko in drugo proizvodnjo se seveda s tako 
menjavo ne moremo zadovoljiti, saj še vedno spominja na čase, ko je bilo v 
Jugoslavija industrijsko nerazvita dežela. Tudi obmejno gospodarsko sodelovanje 
je nerazvito in majhnega obsega. Mnoge naše iniciative za izboljšanje so ostale 
brez rezultata. Sklenjen je sporazum o obmejnem prometu oseb, ki pa ne ureja 
obmejnega blagovnega prometa. Doslej smo večkrat predlagali, da bi sklenili 
mednarodni sporazum o obmejnem'blagovnem prometu, vendar Avstrija tega ni 
sprejela. Zaradi tega se blagovna menjava med obmejnimi območji Avstrije in 
Jugoslavije odvija le v okviru globalnih sejemskih aranžmajev. Višjih oblik 
sodelovanja, kot so skupna vlaganja in industrijska kooperacija, skoraj ni. 

Nerešena so tudi nekatera pereča vprašanja pri zaposlovanju naših delavcev 
v Avstriji. Ne spoštujejo povsem določil sporazuma o zaposlovanju iz leta 1965. 
Na to dejstvo smo opozarjali avstrijsko stran na vseh dosedanjih srečanjih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ko ugotavljamo zaostajanje gospodarskih 
odnosov z Avstrijo, se ne moremo znebiti vtisa, da so vzroki za to prav tam, 
kjer so vzroki drugih negativnih pojavov, ki smo jim priča v odnosih Avstrije 
do sodelovanja z Jugoslavijo. Tam, kjer vedno bolj odločajo sile, ki preprečujejo 
in ovirajo izvršitev ne le meddržavnih, temveč tudi mednarodnih obveznosti 
iz prve in druge svetovne vojne in ki odkrito poskušajo danes vsiliti revizijo 
mednarodnih pogodb, na katerih je zgrajena njihova lastna država, tudi ni moč 
pričakovati naporov za intenzivnejše gospodarsko sodelovanje. To še posebej 
velja za obmejno gospodarsko sodelovanje. Na takšnih stališčih ni mogoče 
uspešno graditi jugoslovansko-avstrijskih odnosov, prav gotovo pa je, da škod- 
ljivo vplivajo na resnične interese demokratične Avstrije in obmejnega pre- 
bivalstva. 

Odnos avstrijske vlade do izvrševanja obveznosti državne pogodbe in drugih 
mednarodnih pogodbenih obveznosti do Jugoslavije ter do sovražnih dejavnosti 
zoper našo državo, ki se odvijajo v republiki Avstriji, povzroča, da ne moremo 
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razvijati raznovrstne oblike sodelovanja, vključno obmejnega, kakršno bi želeli 
in kakršno bi bilo v interesu še posebej obmejnega prebivalstva obeh držav. 

Med našo državo oziroma našo republiko in Madžarsko se uspešno razvi- 
jajo raznovrstni stiki in sodelovanja. V zadnjem času se kažejo pozitivni pre- 
miki zlasti pri gospodarskem sodelovanju, ker se pripravlja sprememba spora- 
zuma o obmejnem blagovnem prometu, ki bo ustvaril osnovo za povečanje bla- 
govne menjave in višjih oblik gospodarskega sodelovanja. 

Vzporedno s tem potekajo tudi priprave za spremenjen sporazum o obmej- 
nem prometu oseb, ki ga narekujejo spremenjene potrebe prebivalstva. Konkre- 
ten napredek je napravljen pri prometnih povezavah, ki zajemajo prostor ob 
meji in tudi širši prostor, saj se obe strani zavedata tranzitne pomembnosti 
svojih teritorijev. Naj omenimo tu samo odprtje meddržavnega obmejnega cest- 
nega prehoda Hodoš v tem mesecu. Možnost za razšitritev gospodarskega sode- 
lovanja z republiko Madžarsko bi bila dana tudi z vključitvijo Madžarske v 
sejemski aražma Alpe-Adria. 

Ko obravnavamo obmejno gospodarsko sodelovanje Socialistične republike 
Slovenije s sosednjimi državami, se moramo zavedati, da pri tem ne gre le za 
sodelovanje na področju prometa, blaga in oseb, temveč za splet dejavnosti, 
infrastrukture, energetike, terciarnih dejavnosti, regionalnega prostorskega pla- 
niranja, zaposlovanja in drugih oblik, ki delujejo vsaka v svoji smeri, vse pa 
vplivajo na razvoj celotnega gospodarskega sodelovanja obmejnih območij. Pri 
vsem tem si moramo v bodoče še posebej prizadevati, da bo ta kompleksnost 
zajeta tudi v naših razvojnih načrtih in da bo upoštevala razvojne načrte so- 
sednjih držav ter specifičnost obmejnih področij. S tem bomo dosegli, da se 
prirodno dana mednarodna tranzitna funkcija našega prostora uveljavi. Če bi 
nas prometni tokovi obšli, kot se to delno že dogaja, bi to imelo negativne po- 
sledice za gospodarski razvoj našega prostora. Prometno tranzitna funkcija 
tega prostora bo vidna in koristna le, če bo pravočasno, praktično in racionalno 
uporabljena. Za dosego tega cilja smo v zadnjem obdobju opravili več razgo- 
vorov o prometnih povezavah z republiko Madžarsko, Italijo in Avstrijo ter jih 
usklajevali s Socialistično republiko Hrvatsko. 

Gradnja prometne infrastrukture mora biti upoštevana tako pri obmejnem 
gospodarskem sodelovanju kot v regionalnih prostorskih planih, saj poteka 
osnovna prometna smer, ki povezuje industrijska območja Južne Francije ter 
Italije s Panonsko nižino in območji, ki ležijo ob njej tja do Sovjetske zveze, 
prav čez zahodni del Jugoslavije oziroma SR Slovenije. 

Ta povezava postaja pomembna ob čedalje večjem sodelovanju med Evrop- 
sko gospodarsko' skupnostjo in Svetom za medsebojno gospodarsko sodelovanje. 
Poleg te transevropske prometne povezave pa je vključeno naše ozemlje v to- 
kove čezmorskega prometa srednjeevropskih in panonskih držav, ki nimajo 
morske obale. Pomen gornjejadranskih pristanišč se bo še povečal z odprtjem 
Sueškega prekopa. Zato je čimprejšnja usposobitev našega prometnega prostora 
za sodoben, hiter in konkurenčen prevoz blaga in potnikov nujna. Pozitiven 
premik za realizacijo tega cilja predstavlja etapna gradnja cestnih povezav, ki 
bodo omogočile sodoben tovorni in osebni promet ter nas prek modernih mejnih 
prehodov vezale na sosednje države. Seveda je pri tem, upoštevajoč obojestran- 
ske interese, potrebno reševati vse spremljajoče naloge. 

Komite za ekonomske odnose s tujino je zato v plan dela za leto 1975 
vnesel tudi vprašanja prometnih povezav naše republike in Jugoslavije z evrop- 
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skim prostorom, da se izdela dokončen koncept takšnih povezav, s katerim bo 
naša republika tvorno prispevala k izdelavi jugoslovanskega koncepta. 

Na podlagi kompleksnosti obmejnega gospodarstva in želje po pospešenem 
razvoju obmejnih krajev moramo opozoriti še na ostala skupna prizadevanja, 
v energetiki, vodnem gospodarstvu in v terciarnih dejavnostih. Pospešiti mo- 
ramo sodelovanje v elektrogospodarstvu v smeri čimboljšega izkoriščanja elek- 
troindustrije in gradnje skupnih elektrarn. Tu gre predvsem za hidroenergetski 
in vodni sistem na Soči, notranjski Reki, Rižani, za obalne termoelektrarne in 
morebiti elektrarne na Muri. 

Prav tako se kaže potreba po tesnejši povezavi Jugoslavije, posebno pa So- 
cialistične republike Slovenije, z obmejnimi državami pri oskrbovanju s plinom. 
Poiskati moramo najboljšo možnost za vključitev našega plinovoda v omrežje 
evropskih plinovodov. 

Glede na številne neizkoriščene možnosti v turističnem sodelovanju, ki na 
svojstven način prispeva k zbliževanju ljudi sosednjih držav, se moramo zavzeti 
za aktivnejše sodelovanje v Koordinacijskem odboru štirih dežel. 

Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti moramo nadomestiti za- 
mujeno in si prizadevati, da bo v okviru mednarodnega znanstvenega razisko- 
valnega dela vključena tudi problematika obmejnih področij, saj se znanstveno- 
raziskovalne institucije v obmejnih središčih sosednjih držav tudi hitro razvi- 
jajo in proučujejo problematiko regi onalno-političnega, prometnega in drugega 
povezovanja ter vprašanja manjšin in obmejnih krajev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Na koncu predlagam, da poročila, ki so pred 
vami, in predložena stališča sprejmete, saj je to konkretizacija nalog, ki smo 
si jih zastavili v resoluciji. Razvoj od sprejete resolucije je popolnoma potrdil 
nujnost in realnost večje usmeritve na vsestransko sodelovanje z deželami v 
razvoju. Obenem pa je tako sodelovanje tudi konsekvenca naše neuvrščene poli- 
tike v vsakodnevni praksi. Tudi gradivo in sklepi ter stališča o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami so 
dokaz naših naporov za praktično izvajanje načel aktivne in miroljubne koeksi- 
stence in bo lahko temelj za razvijanje vsestranskega sodelovanja z našimi so- 
seidi, ki je v posebnem interesu obmejnega prebivalstva. Potrebni pa so ustrezni 
pogoji na podlagi spoštovanja enakopravnosti in sprejetih obveznosti ter kon- 
struktivnega reševanja odprtih vprašanj. Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa. Kot sem že povedal, bomo 
sedaj poslušali odgovor na delegatska vprašanja v zvezi s položajem slovenske 
manjšine v Avstriji. 

Ker gre za več podobnih vprašanj in ker ste vprašanja šele danes dobili 
na klop, predlagam, da nekdo od delegatov, ki so postavili delegatska vpra- 
šanja, povzame bistvo zastavljenih vprašanj. 

Poleg delegatov, ki sem jih navedel že prej, je delegatsko vprašanje v zvezi 
z vprašanjem položaja slovenske manjšine v Avstriji postavil tudi tovariš Geza 
Bačič, delegat Družbenopolitičnega zbora, in prosim, da se tudi to delegatsko 
vprašanje vključi v ta odgovor in povzetek. Prosim! Besedo ima tovariš Janez 
Japelj. 

Janez Japelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da še dodatno obrazložim svoje delegatsko vprašanje. 



362 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora 

Krepitev nacističnih sil v Avstriji je doseglo razsežnost, ki ne^ogroža le 
slovenske in hrvaške narodne manjšine v Avstriji ter demokratičnih prido- 
bitev te države, ampak gre predvsem za neposredno ogrožanje naše varnosti. 
Takšen zaključek je mogoče narediti glede na vrsto proti jugoslovanskih mani- 
festacij in dejanj teh sil v preteklih letih. Pri tem kaže opozoriti, da Avstrija 
ni dosledno izvedla denacifikacije, zaradi česar opravljajo mnoge vodilne funk- 
cije v državi, v strankah, v državnih aparatih in oboroženih silah nekdanji 
nacisti, med katerimi so tudi nekateri nekaznovani vojni zločinci. 

Avstrija je kmalu po podpisu državne pogodbe dopustila obnavljanje na- 
cističnih, velikonemških, šovinističnih in revanšističnih organizacij, ki nemo- 
teno delujejo. Med temi zlasti izstopajo VPO, koroški in štajerski Landsman- 
schaft, koroški Heimatdienst in razne organizacije Volksdeutscherjev iz bivše 
Jugoslavije. 

V vsem povojnem času neovirano delujejo v Avstriji tudi organizacije belo- 
gardističnih in ustaških emigrantov in teroristične organizacije, ki jih imajo 
nacistične sile za svoje zaveznike. Največjo agresivnost so usmerili prippadniki 
teh organizacij na uničevanje in skrunjenje partizanskih grobov in spomenikov 
v Avstriji. 

Značilna za presojo proti jugoslovanske dejavnosti v Avstriji je bila na pri- 
mer 50. obletnica koroškega plebiscita leta 1970, ki so jo organizirali v izrazito 
protislovenskemu in protijugoslovanskemu duhu. Tedanji koroški Heimatdienst 
je v svojem glasilu Ruf der Heimat zapisal, da bo narejena zaključna poteza 
med dvema narodoma na Koroškem, ko ne bo eden od njiju več obstajal, s 
čimer se je ta organizacija jasno izrekla proti slovenskemu prebivalstvu v 
Avstriji. 

Štajerska Landsmanschaft je leta 1970 odkrila v Gradcu spominske plošče 
izgubljenim mestom Mariboru, Celju, Ptuju in Brežicam in izdala spominsko 
knjigo padlim za Spodnjo, to je slovensko Štajersko. V knjigi so objavljena 
imena vseh pripadnikov nemške vojske, policije, gestapa, Volksdeutscherjev 
in domačih izdajalcev, ki so padli v bojih s partizani na Štajerskem. Tako je 
Avstrija javno izrazila ozemeljske pretenzije do jugoslovanskega ozemlja. 

Ustaški emigranti so v preteklih letih nastavljali v naših železniških va- 
gonih v Avstriji mine. Znano je^tudi, da je prav iz avstrijskega ozemlja prešla 
na jugoslovansko stran ustaška teroristična skupina. 

Vse to početje bi morala Avstrija v skladu z določili državne pogodbe pre- 
prečiti in ga prepovedati, vendar doslej kljub opozorilom Jugoslavije ni storila 
ničesar, da ne bi prihajalo do proti jugoslovanskih izpadov. Jugoslavija se v tem 
pogledu sklicuje na določila državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne demokra- 
tične Avstrije z dne 15. maja 1955, ki zagotavlja neodvisnost Avstrije le pod 
določenimi pogoji. Tako prepoveduje vsako politično in gospodarsko unijo 
med Nemčijo in Avstrijo, Anschluss in vsako dejavnost ali organizacijo, ki bi 
delovala v tej smeri, in obvezuje Avstrijo, da razpusti vse nacistične organi- 
zacije in zagotovi, da se ne bo ponovno ustanovila nobena nacistična organi- 
zacija oziroma da bo Avstrija takšno ustanovitev takoj prepovedala. Razen 
tega državna pogodba nalaga Avstriji, da prepove vsako sovražno dejavnost 
proti članicam OZN. Republika Avstrija, kot je znano, teh svojih obveznosti 
ne izpolnjuje. 

Tovarišice, tovariši delegati! Po dogovoru in v imenu skupine delegatov, 
ki je naslovila na Skupščino Socialistične republike Slovenije pismena vpra- 
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šanja glede jugoslovansko-avstrjskih odnosov, bi želel na kratko strniti vse- 
bino teh vprašanj, na katera naj odgovori predstavnik Izvršnega sveta: 

Državna pogodba o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. 
maja 1955 ne prepoveduje le obstoj in delovanje nacističnih organizacij na ob- 
močju republike Avstrije, ampak tudi kakršnekoli sledove nacizma v avstrij- 
skem javnem življenju. Upravičenost jugoslovanskih pritožb zaradi razraščanja 
neonacistične dejavnosti je v zadnjem času ponovno potrdila izjava koroškega 
deželnega glavarja Leopolda Wagnerja, s katero se je pred koroško in avstrijsko 
javnostjo hvalil, kako vzoren Hitlerjev mladinec je. 

Kako ocenjuje Izvršni svet v tej luči avstrijske izjave, dane kot odgovor na 
jugoslovansko noto z dne 29. 10. 1974, da v Avstriji ni pojavov neonacizma, in to 
kljub temu, da je neposredno pred izročitvijo jugoslovanske note bil v Krivi 
Vrbi zbor nekdanjih SS-ovcev? 

Izvršni svet naj tudi odgovori, kako gleda na dejstvo, da kaže vsa dose- 
danja avstrijska manjšinska zakonodaja, namenjena koroškim Slovencem, tež- 
njo po reviziji avstrijske državne pogodbe. Še zlasti jasno pa se je ta težnja 
pokazala v odgovoru avstrijske vlade na jugoslovansko noto z dne 29. 10. 1974 
in izjavah avstrijskih predstavnikov pred mednarodnimi forumi. 

Znano je, da sta Zveza slovenskih organizacij in Narodni svet koroških 
Slovencev v zadnjem dokumentiranem odgovoru avstrijski javnosti znova 
opozorila mednarodno javnost na neizpolnjevanje 7. člena državne pogodbe 
o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije, ki določa obveznosti Avstrije 
do slovenske in hrvaške narodne manjšine v tej državi. 

Razen tega se delegatska vprašanja nanašajo tudi na politično dogajanje 
v Avstriji, kjer je manjšinsko vprašanje izključno predmet medstrankarskega 
dogovarjanja in licitiranja vodilnih avstrijskih političnih strank, na neizvrše- 
vanje mednarodnih obveznosti republike Avstrije, ki se kaze tudi na drugih 
področjih, kakor na primer na področju vrnitve jugoslovanskih arhivov ter 
za nacizma odpeljanih kulturnih dobrin jugoslovanskih narodov; na namero 
Avstrije, da s tako imenovanim štetjem posebne vrste ugotovi prisotnost Slo- 
vencev na Koroškem, kar naj bi bilo pogoj za kakršen koli ukrep na področju 
manjšinskega varstva, pri čemer je očitno, da gre za diskriminacijski postopek, 
ki ga državna pogodba v nobeni obliki ne predvideva. 

Delegatska vprašanja se nanašajo tudi na zanikanje obstoja štajerskih Slo- 
vencev v Avstriji ter na stalno sovražno proti jugoslovansko propagando, ki jo 
vodi del avstrijskega tiska in ki jo najodgovornejši avstrijski politiki tolerirajo 
z opravičilom, da vlada v Avstriji svoboda tiska. 

Vsa delegatska vprašanja zadevajo izpolnjevanje določil avstrijske držav- 
ne pogodbe in opozarjajo na to, da Avstrija z neizpolnjevanjem obveznosti krši 
to pogodbo s težnjo, da bi jo revidirala. Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Na zastavljeno vprašanje bo odgovoril 
podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Rudi Cačinovič. Prosim! 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vsa danes postavljena vprašanja, ki jih je navedel tovariš Japelj v imenu 

ostalih delegatov, se tičejo bistva odnosov z Avstrijo. Vse to, kar je že bilo 
argumentirano in izrečeno in kar zanima in prizadene slovensko in vso jugo- 
slovansko javnost, zadeva eno samo osnovno vprašanje: obveznosti Avstrije iz 
državne pogodbe. 



364 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Jugoslovanska nota z dne 29. oktobra preteklega leta je temeljito obraz- 
ložila jugoslovanska stališča: za Jugoslavijo kot podpisnico državne pogodbe 
je nesprejemljivo, da Avstrija ne izvršuje nekaterih bistvenih določil, da se 
po skoraj 20 letih še vedno izogiba izvrševanju obveznosti ter s svojimi po- 
stopki, zakonskimi akti in s celotno prakso dejansko revidira in krši določila 
državne pogodbe. 

Dovolite mi, da omenim le nekaj osnovnih dejstev glede avstrijske državne 
pogodbe, ki jasno dokazujejo upravičenost jugoslovanskih zahtev in korakov. 
Letos maja meseca bo preteklo dvajsetlet od njenega podpisa, zategadelj je 
prav opomniti na okoliščine, v kakršnih je nastala, in na nekatera bistvena 
določila državne pogodbe. Naj citiram naslov: Državna pogodba o vzpostavitvi 
neodvisne in demokratične Avstrije. V preambuli, to je v 1. členu jasno pove, 
da je šele s to pogodbo prišlo do obnavljanja in vzpostavitve svobodne, ne- 
odvisne in suverene republike Avstrije. Kot sopodpisnica državne pogodbe je 
Jugoslavija, kot članica zavezniške koalicije v borbi proti fašizmu in kot čla- 
nica Združenih narodov od vsega začetka, tudi eden od garantov obstoja in 
integritete neodvisne in demokratične Avstrije. Nekateri v Avstriji bi danes 
želeli pozabiti, da so bile šele s podpisom avstrijske državne pogodbe dokončno 
priznane njene meje, ukinjene pravice okupacijskih sil, zagotovljen njihov 
odhod, vračanje vojnih ujetnikov itd., skratka da je šele s prevzemom obveznosti 
državne pogodbe začela obstajati neodvisna Avstrija. 

Kot neposredni sosed, kot država, na katero je bila v II. svetovni vojni 
izvršena fašistična agresija z ozemlja današnje Avstrije, katere številni držav- 
ljani so, kot vemo, bili direktno angažirani pri fašistični okupaciji naše de- 
žele, pa tudi vpleteni v mnoge vojne zločine, je povsem razumljivo, da Jugo- 
slavija ni mogla biti ravnodušna do ureditve tako imenovanega avstrijskega 
vprašanja po II. svetovni vojni. Se več, kot ena od zavezniških sil, ki je več 
let edina vodila vojaške operacije in organizirala antifašistično borbo tudi na 
nekaterih področjih današnje Avstrije, smo imeli in imamo vso moralno in 
politično pravico, da si po dokončni zmagi nad fašizmom in nacizmom zagoto- 
vimo, da ne bo prišlo do ponavljanja zgodovine. Nismo pa bili sami, ko smo 
zahtevali, da mora biti svobodna in neodvisna Avstrija demokratična, da mora 
definitivno opraviti z ostanki in sledovi fašizma in nacizma, da mora 
zagotoviti popolno enakopravnost vseh svojih državljanov, vključno s svobod- 
nim razvojem in obstojem manjšin, da v njej ne morejo in ne smejo obstajati 
politične, vojaške ali polvojaške organizacije fašističnega karakterja ali kakršne- 
koli druge organizacije, ki se ukvarjajo s sovražno dejavnostjo ali propagando 
proti katerikoli od članic Združenih narodov; in te zahteve so prav s takšnimi 
besedami zapisane v avstrijski državni pogodbi. 

Državna pogodba je zelo izrecna glede zagotovil, ki naj preprečijo in one- 
mogočijo, da bi se v Avstrijo povrnila nekdanja nacifašistična preteklost. Dr- 
žavna pogodba zahteva kazenske sankcije in prepoved dejavnosti organizacij 
fašističnega in polfašističnega karakterja, prepoveduje velikonemško propa- 
gando v korist politične ali gospodarske unije z Nemčijo, prepoveduje, da bi 
osebe, ki so bile oficirji in funkcionarji nacistične stranke, SS ali Gestapa, 
služile v avstrijskih oboroženih silah. Določila avstrijske državne pogodbe glede 
kakršnegakoli oživljanja nacističnih dejavnosti so torej povsem jasna. Tovariš 
delegat vprašuje, kako naj ocenjujemo pojave, kot je zborovanje nekdanjih 
SS-Ovcev v Krivi Vrbi. Kako naj torej z izvrševanjem teh obveznosti uskladimo 
prisotnost državnih funkcionarjev sosednje Avstrije in njene vojske na raznih 
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zborovanjih in komemoracijah SS ali Kameradschafta? Prav tako moramo 
ugotoviti, da so v Avstriji še vedno na visokih, celo na najvišjih položajih 
osebe, ki so služile v SS enotah. 

Tovariš delegat se sprašuje, kako je lahko g. Wagner postal deželni gla- 
var, ko se celo javno hvali s svojo aktivistično hitlerjugendsko preteklostjo, 
kar smo slišali pred kratkim. Takšno hvalisanje omogoča dejavnost, ki je vse- 
kakor v nasprotju z izvrševanjem člena 9 državne pogodbe, ki izrecno zavezuje 
Avstrijo, da »iz političnega, gospodarskega in kulturnega življenja izbriše vse 
sledove nacizma«. Isti člen prepoveduje »obstoj in dejavnost vseh organizacij«, 
ne samo onih odkrito fašističnega karakterja, »ki se bavijo s sovražno dejav- 
nostjo proti bilo kateri članici Združenih narodov«. Mar postavljanje spomin- 
skih plošč v Gradcu tako imenovanim izgubljenim mestom, kjer se izrecno 
navajajo Maribor, Ptuj, Celje in Brežice, ne pomeni direktno sovražno dejav- 
nost proti integriteti Socialistične federativne republike Jugoslavije? Uradna 
avstrijska trditev, da je takšno obeležje postavila nekakšna »privatna« orga- 
nizacija, ne spremeni nič dejstva, da je že sam tak akt, obstoj takšne plošče 
in organizacije, ki si upa javno prirediti takšno manifestacijo, v popolnem ne- 
skladju z normalnimi odnosi med suverenimi državami in globoko v nasprotju 
z določili državne pogodbe. Kar se nas tiče, obstoj takšnega obeležja v pre- 
stolnici avstrijske Štajerske, hkrati z negiranjem slovenske manjšine v tej 
deželi, zavračanjem izročitve nam pripadajočih arhivskih fondov in zavračanjem 
restitucije kulturnih dobrin, govori veliko več in bolj zgovorno o tem, kakšen je 
resničen odnos ne samo Avstrije, temveč tudi deželne vlade Štajerske do sode- 
lovanja z Jugoslavijo in Socialistično republiko Slovenijo. Pri tem moram 
v zvezi z vprašanjem tovariša delegata glede neizvrševanja obveznosti vra- 
čanja arhivov, ki izhajajo še iz pogodbe iz leta 1923, kakor tudi glede neizvr- 
šene restitucije kulturnih dobrin, odpeljanih v Avstrijo za časa II. svetovne 
vojne, ugotoviti, da avstrijska vlada ni pokazala doslej pripravljenosti izvršiti 
niti te svoje pogodbene obveznosti. 

Izvršni svet in njegovi organi so glede teh vprašanj v rednih stikih s slo- 
venskimi znanstvenimi institucijami in strokovnjaki. Zveznemu sekretariatu 
za zunanje zadeve je posredovana kompletna in strokovno obdelana doku- 
mentacija glede arhivov in restitucij, ki bi jih Socialistična republika Slove- 
nija morala dobiti. Državna pogodba v členu 19 obvezuje Avstrijo, »da bo na 
svojem ozemlju spoštovala, čuvala in vzdrževala grobove vojakov zavezniških 
sil..., prav tako spomenike in oznake na teh grobovih, kot spomenike, po- 
stavljene v vojnoi slavo armad, ki so se na avstrijskem ozemlju borile proti 
Hitlerjevi Nemčiji«. 

Kako republika Avstrija izvršuje te svoje obveznosti do Jugoslavije? Znano 
je, da je samo leta 1972 bilo oskrunjenih 7 grobov in partizanskih spomenikov. 
Spomenik v Robežu, ki je bil razstreljen pred dvema letoma in pol, leži še 
vedno razrušen ter ni nič narejeno za njegovo obnovitev. Naj k temu dodamo, 
da smo v preteklem letu bili celo priča izjav vodilnega avstrijskega državnika, 
ki je poskušal zanikati antifašistično borbo na tleh sedanje Koroške, o čemer 
so živa priča po Koroškem razsuti grobovi pripadnikov narodnoosvobodilne voj- 
ne in POJ. 

Določila in obveznosti avstrijske državne pogodbe glede pravic in zaščite 
manjšin naj bi vsaj deloma popravila težke posledice raznarodovanja sloven- 
ske in hrvaške manjšine še iz časov Avstro-Ogrske, raznarodovanja, ki se je 
nadaljevalo v prvi avstrijski republiki in po anšlusu doseglo stopnjo direktnega 
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genocida. Ni slučajno, da je le na tem področju Avstrije, v delih Koroške, kjer 
je živelo slovensko prebivalstvo, prišlo do množičnega organiziranega odpora 
in borbe proti nacizmu; prav zaradi tega je ta del prebivalstva današnje Avstri- 
je dal največ žrtev, ljudskih in materialnih, v borbi za zmago nad fašizmom 
in tudi s tem pripomogel, da danes lahko obstaja neodvisna in demokratična 
Avstrija. 

Državna pogodba v petih točkah člena 7 dokaj izčrpno govori o manj- 
šinskih pravicah Slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem ter Hrva- 
tov na Gradiščanskem, od katerih pa ni vse do danes, po kvalificiranem mnenju 
predstavnikov same manjšine, niti ena sama točka v celoti in dosledno uresni- 
čena. Avstrijska vlada pa se celo v uradnih dokumentih, kot npr. v odgovoru 
na noto jugoslovanske vlade obnaša, kakor da bi npr. omenjanje obstoja in 
pravic Slovencev na Koroškem in Štajerskem v tekstu državne pogodbe bila 
neka zabloda ali pomota sestavljalcev državne pogodbe. Tvorcem državne po- 
godbe je bil povsem jasen obseg ozemlja, ki ga manjšina že stoletja avtohtono 
naseljuje še iz »časov, ko to niti ni bila manjšina. Današnja avstrijska vlada se 
po 20 letih obstoja državne pogodbe obnaša tako, kot da bi bilo potrebno šele 
začeti ugotavljati, kje manjšina živi. 

Tudi pri zaščitnih določilih državne pogodbe glede manjšin in njihovih 
pravic smo priča najrazličnejšim mahinacijam, poskusom revidiranja vsebine 
in izrecnih obveznosti državne pogodbe, revizije, ki se že dejansko izvaja s tem, 
da si- avstrijske, v parlamentu zastopane politične stranke, laste enostransko 
pravico, da s svojimi dogovori, z zakonskimi akti, ki naj bi formalno veljali 
uresničevanju državne pogodbe, bistveno spreminjajo njena določila, da z raz- 
nimi manipulacijami, od statistično-popisovalnih pa do medstrankarskega lici- 
tiranja, stalno zmanjšujejo ozemlje, za katero naj veljajo že tako okrnjene manj- 
šinske pravice, da izvedbo teh pravic v šolstvu, sodstvu, v upravnih organih 
in v javnem življenju in glede topografskih napisov pogojujejo in omejujejo, 
vse zato, da bi sčasoma postale brezpredmetne. 

Socialistična republika Slovenija, slovenski narod in Socialistična federa- 
tivna republika Jugoslavija ne morejo biti in niso ravnodušni glede tega, kako 
svoj položaj vidi in občuti sama manjšina, ki meni, da je neposredno prizadeta 
v svojem narodnem, kulturno-jezikovnem in gospodarskem obstoju in razvoju 
in ki zaradi tega upravičeno pričakuje razumevanje in pomoč matičnega na- 
roda in Jugoslavije, demokratičnih sil same Avstrije in demokratične med- 
narodne javnosti. O tem, kako slovenska narodna skupnost v Avstriji ocenjuje 
svoj položaj in izpolnjevanje zaščitnih manjšinskih določil državne pogodbe, 
govore njene številne izjave in dokumenti. Omenim naj samo skupno izjavo 
Zveze slovenskih organizacij in Narodnega sveta Koroških Slovencev z dne 
2. januarja tega leta. 

Za odnos avstrijskih vlad do same manjšine je karakteristično tudi to, da 
so bili v preteklih devetnajstih letih vsi pomembnejši ukrepi avstrijske vlade, 
zakoni in drugi akti, ki naj bi izhajajoč iz obveznosti državne pogodbe ščitili 
manjšino, v glavnem sprejeti brez resničnega posveta z manjšino ter celo ob 
njenem nasprotovanju, saj jih je ocenjevala kot nezadovoljive in često nasprotne 
interesom svobodnega obstoja in razvoja manjšine. 

Vse tri vodilne avstrijske stranke vztrajajo pri tako imenovanem prešte- 
vanju manjšine. To najavlja tudi sama avstrijska vlada* kljub javno in odločno 
izraženem nasprotovanju manjšine in jasnim opozorilom jugoslovanske vlade, 
da se s tem krši državna pogodba. V pogojih, ko se nadaljuje raznarodovalni 
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pritisk, ko se v tisku, javnosti in drugače vsaka zavestna narodnostna oprede- 
litev koroškega Slovenca razume kot nelojalna do Avstrije, je povsem razum- 
ljivo globoko prepričanje koroških Slovencev, da ima vsak postopek tako ime- 
novanega ugotavljanja manjšine namen nadalje povečati pritisk na manjšino 
in da služi politiki izigravanja obveznosti državne pogodbe oziroma nedopustne- 
mu pogojevanju in kvalificiranju pravic manjšine, ki direktno izhajajo iz 
državne pogodbe. __ 

Oživljanje šovinistične velikonemške in neonacistične dejavnosti je še po- 
sebej vidno na področjih, kjer žive manjšine. Tako kot v preteklosti neonaci- 
stične sile skušajo graditi svoje pozicije na kampanjah lažnega superpatrio- 
tizma, na razpihovanju nacionalne mržnje, vse da bi odvzeli manjšini njene 
osnovne pravice in pogoje svobodne eksistence. Za primer vzemimo nedovoljeno 
dejavnost koroškega Heimatdiensta, na katero je jugoslovanska vlada že več- 
krat upravičeno opozarjala avstrijsko vladom. Avstrijska vlada pa se v tem 
svojem zadnjem odgovoru sklicuje na to, da avstrijska zakonodaja sicer pred- 
videva prepoved obnavljanja dejavnosti nacionalsocialističnih organizacij, ven- 
dar pa da sam statut Heimatdiensta ne vsebuje nič protizakonitega. Res pa je 
vsa vsebina delovanja organizacij združenih v okviru Karntner Heimatdiensta 
naperjena predvsem zoper manjšino. Ne moremo se pridružiti takšnemu forma- 
lističnemu in hipokritskemu tolmačenju demokracije in obveznosti iz državne 
pogodbe, po katerem je del takšne demokracije, in kot kaže na Koroškem celo 
najbolj vpliven del, tudi organizacija, ki je še ne tako davno javno objavila, 
da na Koroškem ne bo miru, dokler ena od narodnosti ne bo uničena, organi- 
zacija, ki je preteklo jesen na svojem javnem ilegalnem zboru bila zastopana 
s parolo, da je »slovenska gimnazija v Celovcu — največji strup«. 

Že leta predstavniki slovenske manjšine v Avstriji opozarjajo na to, da je 
osnovni cilj dejavnosti Heimatdiensta, da se slovenskemu prebivalstvu od- 
vzame njegov nacionalni karakter in manjšinske pravice, pri čemer avstrijska 
vlada noče uvideti, da se prav s temi besedami v tč. 5 člena 7 avstrijske držav- 
ne pogodbe prepoveduje obstoj takšnih organizacij. 

Zelo resno se postavlja vprašanje, kako naj bo resnično demokratična tista 
država, ki ne izvršuje svojih mednarodnih pogodbenih obveznosti, temveč jih 
celo izigrava, katere vlada si še nikoli ni zastavila vprašanja, kje so socialni, 
ekonomski, politični ali drugi vzroki, da njene lastne uradne statistike izkazu- 
jejo naglo umiranje manjšine, za katero je svečano prevzela obvezo, da jo bo 
ščitila in ji omogočila svoboden in enakopraven obstoj in razvoj. Se bolj ab- 
surdno je, da avstrijska vlada manjšinam v lastni deželi odreka tiste pravice, 
ki jih je zahtevala tako odločno in toliko let na mednarodnih konferencah, 
pred evropskim javnim mnenjem in celo pred forumom Organizacije Združenih 
narodov v prid svoje manjšine na Južnem Tirolskem. Pri tem pa uradna Avstii- 
ja poskuša, čeprav ne ravno uspešno, zavajati mednarodno javnost in ugledne 
mednarodne organizacije z izkrivljenimi poročili, forumom Organizacije zdru- 
ženih narodov in drugim mednarodnim institucijam, v katerih se celo hvali 
z zakoni v prid manjšine, ki niso bili nikoli izvedeni. 

Takšni postopki avstrijske vlade, nedavni sklepi treh v parlamentu zasto- 
panih avstrijskih strank, kakor tudi vse bolj česti neonacistični izgredi, hkrati 
s poskusi nadaljnjega omejevanja manjšinskih pravic jasno kažejo resnično 
bistvo politike avstrijske vlade. Ne gre za razlike pri tolmačenju državne po- 
godbe med Avstrijo in Jugoslavijo, kajti tekst državne pogodbe je, kot smo 
videli, povsem izrecen in jasen, temveč za očiten poskus revizije državne po- 
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godbe. Revidirati hočejo vrsto sprejetih mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz 
členov 1, 6, 7, 8, 9, 10 in 19. To niso vprašanja, ki prizadenejo samo nas v Jugo- 
slaviji. To so vprašanja, za katera se morajo zanimati vsi tisti, ki jim je do 
tega, da se Avstrija v bodoče razvija kot neodvisna in demokratična država ob 
doslednem izvrševanju državne pogodbe. Takim poskusom revizije državne po- 
godbe se jasno in odločno upiramo. Resnično demokratičnim in napredno misle- 
čim ljudem v sami Avstriji ne more biti vseeno, če oživljajo sile, ki so v pre- 
teklosti že prizadejale toliko zla in škode samemu narodu Avstrije. 

Od posameznikov in nekaterih drugih demokratičnih in naprednih orga- 
nizacij že prihajajo treznejši glasovi in opozorila. S strani uradnih osebnosti 
pa se pojavljajo le občasne želje za nekakšnim dialogom in pavšalni izrazi o 
dobrem sodelovanju z našo državo. Za vse te izjave velja predvsem to: odnos 
do Socialistične federativne republike Jugoslavije, do jugoslovanskih narodov 
ter tudi do naše republike merimo ne po lepih besedah, temveč tudi po praktič- 
nih postopkih in dejanjih. Znano je, da Jugoslavija ni nikoli odbijala konstruk- 
tivnega in enakopravnega dialoga tam, kjer sta se obe strani iskreno lotili ure- 
janja odprtih vprašanj, še posebej pa si je prizadevala za dobre odnose sodelo- 
vanja s sosedi. Vse dokler uradna Avstrija vztraja pri stališčih, ki jih izraža v 
zadnjem času, pa je razumljivo, da osnov za takšen dialog ni, ker bi drugače 
sankcionirali nespoštovanje in revizijo obveznosti državne pogodbe. O izvrše- 
vanju teh obveznosti pa niti Avstrija sama ne more odločati, razen da jih 
dosledno in v duhu, v kakršnem so sprejete, izvršuje. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je v preteklih 
mesecih budno spremljal vsa omenjena dogajanja in pojave, še posebej glede 
položaja narodnostnih manjšin. Pri tem pa nam je bilo v pomoč to, da so 
vodilne družbenopolitične organizacije, kot Zveza komunistov Slovenije na 
VII. kojigresu, Republiška konferenca Socialistične zveze in tudi Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije, Komisija za mednarodne odnose Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in drugi zavzeli povsem jasna stališča in ocene 
o teh aktualnih dogajanjih. Se posebej je pomembno, da je takšna politika 
avstrijske vlade do Socialistične federativne republike Jugoslavije, do izvrše- 
vanja obveznosti iz državne pogodbe in do manjšin enotno ocenjena v vseh 
naših socialističnih republikah in pokrajinah, kar je vidno prišlo do izraza v 
debati in zavzetih stališčih v zvezni skupščini in Predsedstvu Zvezne konfe- 
rence Socialistične zveze Jugoslavije v decembru. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije v celoti podpira 
stališča in ocene, ki so izražena v noti jugoslovanske vlade z dne 29. oktobra 
lanskega leta, kakor tudi oceno v noti z dne 27. decembra 1974, ki je odgovor 
avstrijske vlade ocenila kot nezadovoljiv in nesprejemljiv. Povsem jasno je, 
da se glede vprašanj jugoslovansko-avstrijskih odnosov politika Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije aktivno vključuje v politiko jugo- 
slovanske vlade ter da njeni javno objavljeni dokumenti o teh vprašanjih 
popolnoma izražajo tudi naše poglede in mnenja. 

To pa pomeni, da je nadaljnji razvoj sodelovanja z republiko Avstrijo 
odvisen od nje 'Same, od izpolnjevanja njenih obveznosti iz državne pogodbe. 
Hvala lepa. (Ploskanje.) 

Predsedujoči Štefan Nemec: Zahvaljujem se tovarišu Rudiju Cači- 
noviču za odgovor in opozarjam delegate, da lahko v zvezi s postavljenimi vpra- 
šanji oziroma danim odgovorom razpravljajo potem, ko bodo na ločenih sejah 
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razpravljali o teh vprašanjih v zvezi z osnutkom resolucije o ekonomskih stikih 
Socialistične republike Slovenije z državami v razvoju in predlogom stališč 
o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s so- 
sednjimi državami. 

Sedaj pa bi prosil predsednika Izvršnega sveta tovariša Andreja Marinca, 
da da obrazložitev k predlogu sprememb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Prosim! 

Andrej Marine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi 394. člena ustave Socialistične republike Slovenije in na podlagi 
novega zakona o Izvršnem svetu in o republiških upravnih organih sem dolžan 
predlagati Skupščini Socialistične republike Slovenije predloge za dopolnitev 
sestava Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije in za imeno- 
vanje novih starešin v nekaterih republiških upravnih organih. 

Devetega maja lani je bil izvoljen nov Izvršni svet. Tedaj sem v obrazlo- 
žitvi predloga obširneje nakazal vsebinsko usmeritev našega dela in zato me- 
nim, da je danes ne kaže ponavljati. V vseh bistvenih postavkah je ostala ista. 
Medtem je bila le dopolnjena in konkretizirana s sklepi in stališči, ki ste jih 
oblikovali v Skupščini Socialistične republike Slovenije. Vse to danes pred- 
stavlja temeljno in tudi konkretno usmeritev, ki jo bo pri delu uveljavljal tudi 
danes dopolnjeni Izvršni svet. Dovolite mi le, da tudi tokrat podčrtam, da pri 
svojem delu v celoti izhajamo iz bistveno novega položaja delovnega človeka, 
ki ga je uzakonila nova ustava, da na osnovi svojega živega in minulega dela 
upravlja celoten proces družbene reprodukcije. 

Sklepi najširših organov Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komu- 
nistov Slovenije in fronte zavestnih socialističnih sil so v zvezi z uveljavljanjem 
ustave ob tem še posebej opredelili politično usmeritev pri uresničvanju nalog 
političnih izvršilnih in upravnih organov, ki morajo z učinkovitim opravljanjem 
ustavnih in zakonitih funkcij države krepiti in omogočati kar najhitrejši razvoj 
proizvajalnih sil in samoupravnih socialističnih odnosov na vseh družbenih 
področjih. 

Ugotovili smo že, da je s sprejemom novih ustav in s kongresi Zveze ko- 
munistov dosežena velika stopnja enotnosti zavestnih socialističnih sil o osnov- 
nih vprašanjih splošnega družbenega razvoja in razvoja samoupravnih socia- 
lističnih odnosov, kar mora omogočiti koncentracijo vseh ustvarjalnih družbenih 
sil za uresničevanje temeljnih ciljev našega razvoja. To se že kaže tudi pri 
prvih rezultatih uresničevanja kongresnih sklepov in pri prilagajanju delovanja 
vseh družbenih struktur novim odnosom, ki jih vsebuje ustava. Ob tem pa kaže 
poudariti, da moramo doseženo enotnost ohranjati, jo krepiti z odgovornim 
delovanjem teh dejavnikov in jo pravzaprav vsak dan v praksi tudi potrjevati. 

Lahko torej ugotovimo, da je uresničevanje in prenašanje sprejetih stališč 
in sklepov v praktično življenje danes najodgovornejša naloga nas vseh. To je 
enako pomembno za delavca v temeljnih organizacijah združenega dela, v kra- 
jevnih ali samoupravnih interesnih skupnostih in občinah kot za vse nas, ki 
sooblikujemo odločitve na ravni republike ali v federaciji. 

Pred nami so obsežne naloge, ki bodo terjale maksimalne napore nas vseh. 
Ne bom govoril o njih, ker smo jih nekaj opredelili na prejšnjih zasedanjih 
Skupščine, nekaj pa jih bomo še na prihodnjih. Omenim naj le, da moramo 
v letošnjem letu, ki bo v družbenogospodarskem smislu že tako izredno zahtev- 
no, sprejeti nova srednjeročna plana razvoja Slovenije in Jugoslavije za obdobje 
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1976—1980. Oblikovati moramo skupno dolgoročno razvojno politiko Jugosla- 
vije in Slovenije in razviti ter prilagoditi celoten sistem, predvsem družbeno- 
ekonomski, novim ustavnim rešitvam. 

Za realizacijo vseh teh nalog je neobhodna usposobitev vseh družbenih 
subjektov, med njimi tudi republiške uprave in Izvršnega sveta. 

Konec preteklega leta sta bila na osnovi nove ustave sprejeta zakona o 
Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije in o republiških 
upravnih organih. Ustava je prinesla marsikatere pomembne novosti tudi v 
zvezi s funkcijo in nalogami Izvršnega sveta, ki je odgovoren Skupščini za sta- 
nje na vseh družbenih področjih, za izvajanje politike in izvrševanje zakonov in 
drugih splošnih aktov Skupščine, kakor tudi za delo republiških upravnih 
organov. 

To razširjeno in poglobljeno odgovornost ter politično izvršilno funkcijo 
v vseh ustreznih oblikah mora Izvršni svet opravljati skupno z ostalimi struktu- 
rami družbenopolitičnega sistema in v novih družbenoekonomskih odnosih. 
Kljub napredku naše dosedanje delo ne zadovoljuje v celoti, ker je preveč 
obremenjeno s staro prakso, ki jo narekuje sedanja organiziranost Izvršnega 
sveta in upravnih organov. Izvršni svet se mora še dosledneje usposobiti za 
delovanje kot organ nove delegatske skupščine. Organizirati se mora tako, 
da bo uspešno sodeloval in usklajeval svoje delo s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi v gospodarstvu in v družbenih dejavnostih. Posebej se mora krepiti 
vloga in sodelovanje združenega dela že v iniciativnih fazah skupnega odločanja. 
Spremenjene in odgovornejše pa so naše naloge tudi v odnosu do družbeno- 
političnih organizacij, posebej Socialistične zveze kot fronte zavestnih samo- 
upravnih socialističnih sil. 

V zvezi s spremembami v organzaciji republiške uprave je bilo že v prvih 
razpravah o prilagojevanju uprave novim nalogam poudarjeno, da si je potrebno 
prizadevati za racionalno in smotrno organizacijo republiških upravnih orga- 
nov. Sedanje stanje v upravi ni najboljše, ni zadovoljivo. Njena funkcija je 
bila družbeno in materialno podcenjevana, zato je nujna njena modernizacija 
in kvalitetna krepitev. Ob povečanju števila upravnih organov ni potrebno bi- 
stveno povečati njenega sestava, preprečevati pa moramo dvojnost pri oprav- 
ljanju nalog v republiških upravnih organih in v strokovnih službah samo- 
upravnih interesnih skupnosti oziroma v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. 

To upravičeno zahtevo bomo morali, in jo nameravamo, dosledno spošto- 
vati, obenem pa vendarle omogočiti, da bo Skupščina skupno s svojim izvršnim 
svetom uresničevala svojo ustavno in družbeno vlogo. Omenim naj še, ker je 
povezan tudi s predlagano dopolnitvijo Izvršnega sveta, predlog zakona o repu- 
bliških svetih, ki ga boste obravnavali na današnjem zasedanju. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije, Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije, Izvršni svet, Zveza komunistov, Socialistična zveza, Sindikat 
in Zbornica imajo pri uresničevanju novih družbenoekonomskih in družbeno- 
političnih odnosov svoje specifične naloge. Da bi vsak zase in skupno čimbolj 
učinkovito delovali, ustanavljamo republiške svete kot skupna posvetovalna 
telesa, s katerimi v mejah svojega delovnega področja zagotavljamo medseboj- 
no sodelovanje. 

Izvršni svet ima posebej izpostavljene naloge pri dveh svetih: Svetu za 
vprašanja družbene ureditve in Svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko. Iz svojega sestava imenuje predsednike in po potrebi njihove na- 
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mestnike, kar je potrebno upoštevati prav tako v predlogu, s katerim izpopol- 
njujemo Izvršni svet. 

Upoštevajoč vse te spremembe in nove naloge sem pripravljal predlog 
kadrovskih dopolnitev v Izvršnem svetu. Po predlogu naj bi se novi izvršni 
svet povečal za 6 članov, torej od sedanjih 20 na 26 članov. To zahteva predvsem 
vsebina dela in na tej osnovi nova organizacija v Izvršnem svetu in upravnih 
organih, ustanovitev nekaterih novih republiških sekretariatov in republiških 
komitejev ter ustanovitev republiških svetov. 

Številnejšo dopolnitev pa narekuje tudi odhod nekaterih članov na nove 
dolžnosti. Kot člana Izvršnega sveta pa moramo razrešiti tudi sekretarja Iz- 
vršnega sveta, ker po novem zakonu ta dolžnost ni več povezana s članstvom 
v Izvršnem svetu. 

Pri pripravljanju konkretnih predlogov sem upošteval izhodišča in krite- 
rije, ki sta jih glede kadrovske politike sprejela Zveza komunistov in Sociali- 
stična zveza delovnega ljudstva. Ne želim jih ponavljati v celoti, naj omenim 
le najpomembnejše, ki so odločilneje vplivali na izbor kandidatov: 

1. Odnos do delavskega razreda in do graditve samoupravnih socialističnih 
odnosov in usposobljenost za področje dela v okviru delitve dela znotraj Iz- 
vršnega sveta. Pri tem sem upošteval tudi načelo, da naj glede na prihodnje 
naloge sodeluje več operativnih kadrov iz neposredne družbene prakse. Upošte- 
vano je tudi načelo regionalne zastopanosti, čeprav to ni bil odločilni kriterij 
za sestavo Izvršnega sveta. 

Za pripravo predlogov sem imel številne razgovore s političnimi pred- 
stavniki v Zvezi komunistov in Socialistični zvezi s posameznih področij Slo- 
venije. Dobil sem predloge političnih organizacij, upošteval pa sem tudi kadrov- 
ske evidence, ki so mi bile na razpolago. 

V predhodni fazi je o izhodiščih za sestavo in o širšem izboru razpravljalo 
tudi Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 27. januarja 
pa sta o konkretnem predlogu razpravljala in mu dala svojo podporo tudi Pred- 
sedstvo in Izvršni odbor Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. Na osnovi vsega tega in v skladu s 394. členom in 395. členom ustave 
Socialistične republike Slovenije predlagam: 

1. Da se razrešijo dolžnosti člana Izvršnega sveta: Jože Florjančič, Miran 
Goslar, Franjo Turk. 

2. Da se razrešijo: dr. Anton Fazarinc dolžnosti republiškega sekretarja za 
zdravstvo in socialno varstvo, Jože Florjančič dolžnosti republiškega sekretarja 
za finance, Drago Petrovič dolžnosti republiškega sekretarja za gospodarstvo, 
Franjo Turk dolžnosti sekretarja Izvršnega sveta, Ela Ulrih-Atena dolžnosti 
republiške sekretarke za prosveto in kulturo. 

3. Da se na novo izvoli za podpredsednika Izvršnega sveta Roman Albreht. 
4. Da se na novo izvolijo za člane Izvršnega sveta: Livio Jakomin, Ivo 

Klemenčič, Štefan Korošec, Eva Naglic, Marjan Osolnik, dr. Milan Osredkar, 
Mihca Ozbič, Andrej Ujčič, Jože Zakonjšek. 

5. Da se na novo imenujejo: dr. Anton Fazarinc za predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, Livio Jakomin za predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze, Ivo Klemenčič za republiškega 
sekretarja za industrijo, Štefan Korošec za predsednika Republiškega komiteja 
za tržišče in cene, dr. Avguštin Lah za predsednika Republiškega komiteja za 
varstvo okolja, Marjan Lenarčič za predsednika Republiškega komiteja za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških vojnih invalidov, Eva Naglic za republiško 

24* 
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sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, Marjan Osolnik za 
republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje, dr. Milan Osredkar za 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, Milica Ozbič za 
republiško sekretarko za finance, Drago Petrovič za predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko, Andrej Ujčič za predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo, Ela Ulrih-Atena za predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje, Jože Zakonjšek za predsednika Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Prosim vas, da o pred- 
logu razpravljate in ga sprejmete! Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Tovarišu predsedniku Izvršnega sveta 
Andreju Marincu hvala lepa za obrazložitev. S tem zaključujem skupno zase- 
danje in obveščam delegate, da bodo delegati Zbora občin nadaljevali delo takoj 
v mali dvorani, delegati Družbenopolitičnega zbora bodo nadaljevali delo ob 
pol dvanajstih v dvorani na Centralnem komiteju, delegati Zbora združenega 
dela pa nadaljujejo delo v tej dvorani. 

(Skupno zasedanje se je končalo ob 11. uri.) 



skupno zasedanje 

zbora združenega defa 

obeso 

(26. februarja 1975) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin, na katerem 
bomo poslušali uvodno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta dr. Antona 
Fazarinca, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo, k 3. točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona 
o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letu 1975. 

Prosim, tovariš dr. Anton Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Priprave za družbeno dogovarjanje o skupni porabi za leto 1975 potekajo 
že od junija 1974, ko je bil sprejet dogovor o pristopu in metodah družbenega 
dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja za leto 1975 in za naslednja 
leta. S tem so bila sprejeta osnovna izhodišča za družbeni dogovor o skupni 
porabi za leto 1975, osnovna izhodišča za družbeni dogovor za srednjeročno 
razdobje ter prvi osnutek rokovnika za potek in izvedbo akcije družbenega 
dogovarjanja. 

Po daljših pripravah, ko so samoupravne interesne skupnosti zagotovile 
nekoliko čvrste j še osnove za svoje programske zasnove za leto 1975, so bile 
le-te objavljene v dnevnem tisku 15. oktobra. Kmalu zatem, 22. novembra 
1974, sta bila skupaj z osnutkom resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1975 objavljena tudi osnutek 
družbenega dogovora o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov ter gibanju, 
obsegu in strukturi porabe v letu 1975 s spremljajočim osnutkom globalne bi- 
lance dohodkov samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1975 in osnutek druž- 
benega dogovora o temeljnih načelih in splošnih obveznostih udeležencev pri 
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sklepanju in izvajanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov na 
področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke ter na 
področju splošne in skupne porabe, ki je veljal kot osnutek družbenega dogovora 
za srednjeročno obdobje. Po objavi vseh omenjenih dokumentov se je razvila 
živahna razprava na ravni republike in občin, žal pa ne tudi dovolj na ravni 
temeljnih organizacij združenega dela. Razprava je pokazala, da je v danem 
času treba pospešiti sprejem družbenega dogovora za leto 1975, medtem ko naj 
bi se sistemski del družbenega dogovora o skupni porabi za srednjeročno raz- 
dobje v letu 1975 prej še sistemsko in metodološko temeljiteje proučil ter bi se 
pripravilo vse potrebno za nemoten sprejem do konca letošnjega leta. 

Ob takih stališčih je bil nato s skupnimi napori družbenopolitičnih organi- 
zacij, Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije in drugih pod- 
pisnikov družbenega dogovora izoblikovan izpopolnjen osnutek, kakršen je še 
danes v razpravi. Tudi osnutek globalne bilance dohodkov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti je dobil popolnejšo vsebino, saj prejšnja struktura notranje 
razporeditve dohodka med posamezne sfere skupne porabe ni zagotavljala do- 
volj sredstev za izpolnjevanje novih zakonskih obveznosti in prioritetnih nalog 
na področju otroškega varstva in zdravstva. Nasprotno pa je novi predlog to 
upošteval, saj je bil izoblikovan na načelu, da je treba v vseh sferah skupne 
porabe ohraniti doseženo raven ter hkrati zagotoviti prioriteto razvoja, tako 
kot predvideva resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju v Sociali- 
stični republiki Sloveniji v letu 1975. 

Z novim predlogom družbenega dogovora in novim predlogom globalne 
bilance so podpisniki družbenega dogovora nastopili na regionalnih posvetih, 
ki so bili od 3. do 7. februarja letos v Novi Gorici, Mariboru, Postojni, Celju, 
Kranju, Novem mestu, Trbovljah, Dravogradu in Ljubljani. Na teh posvetih 
je bila dana kritična ocena dosedanjega dela in napotki za delo do zaključka 
letošnjega družbenega dogovarjanja, ki bi jih želeli strniti v naslednjih petih 
točkah: 

1. Družbenoekonomska in politična izhodišča za družbeno dogovarjanje v 
sferi skupne porabe v letu 1975 so na osnovi sprejete resolucije o družbeno- 
ekonomskem razvoju dokončna in nesporna ter o njih ni več mogoče razprav- 
ljati. 

2. Usklajevanje in razčiščevanje odprtih vprašanj vsebinsko ni bilo dovolj 
poenoteno in časovno ne dovolj usklađeno tako na ravni republike kot na ravni 
občin, saj v nekaterih občinah akcijski štabi, za katere smo se dogovorih že 
v preteklem letu, sploh niso delovali. 

3. Zato tudi ni resnejšega opravičila za zamudo, s katero sedaj prihajamo 
med delovne ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela, ko razgrinjamo 
predloge programov samoupravnih interesnih skupnosti in potrebe po sredstvih 
v letošnjem letu. 

4. Na posvetih je bilo izoblikovano stališče, da je treba najprej zaključiti 
fazo družbenega dogovarjanja za letošnje leto, medtem ko naj se priprave za 
družbeno dogovarjanje za leto 1976 začnejo že v letošnjem aprilu, po podpisu 
letošnjega dogovora in po temeljiti vsebinski in metodološki analizi sedanjega 
postopka. 

5. Posveti so tudi nakazah dve možnosti: Ali akcijo dogovarjanja zaključiti 
že konec februarja, za kar pa bi bil prejkone potreben administrativni ukrep, 
ki bi razvrednotil vse dosedanje napore, ali pa podaljšati rok začasnega finan- 
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ciranja za en mesec in enako tudi rok za podpis republiškega in občinskih 
družbenih dogovorov. 

Izbrana je bila druga rešitev, s katero so tudi vsi soglašali. Odbor pod- 
pisnikov družbenega dogovora je po teh izhodiščih sprejel nov program dela 
za potek in zaključek akcije letošnjega družbenega dogovarjanja, ki je termin- 
sko točno opredelil vsako fazo akcije: 18. februarja naj bi se izvršila objava 
predloga družbenega dogovora z globalno bilanco ter kvantificiranih, revidi- 
ranih programov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. 20. fe- 
bruarja naj bi se izvršil posvet predsednikov izvršnih svetov občinskih skup- 
ščin in predstavnikov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike 
zaradi izvedbe akcije in razčiščevanja nekaterih odprtih vprašanj. 

Do 24. februarja naj bi se izvršila objava predlogov občinskih družbenih 
dogovorov in bilanc ter kvantificiranih programov samoupravnih interesnih 
skupnosti na ravni občine oziroma regije. V času do 5. marca naj se izvrši 
javna razprava v temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skup- 
nostih o republiških in občinskih programih, bilancah in družbenih dogovorih 
ter dokončno izoblikovanje zaključne občinske bilance. 

Temu bi 7. marca sledil ponoven posvet s predsedniki izvršnih svetov občin- 
skih skupščin, na katerem bi ocenili potek dosedanjega dela in ugotovili, kje 
bi bilo še potrebno usklajevanje občinskih bilanc z republiško. 

Do 10. marca bo moralo biti zaključeno tudi to usklajevanje ter sestav- 
ljena zaključna republiška bilanca, ki bo predložena vsem republiškim samo- 
upravnim interesnim skupnostim in občinskim skupščinam. S tem bomo prišli 
v zaključno fazo naše akcije družbenega dogovarjanja v letošnjem letu. 

Skupščine samoupravnih skupnosti in skupščine občin bodo v času do 
15. marca glasovale o podpisu republiškega in občinskega družbenega dogovora 
na podlagi usklađenih bilanc ter tam, kjer bo to mogoče, tudi sklepale o pri- 
stojnih stopnjah v letu 1975. 

19. marec je predviden kot dan podpisa republiškega družbenega dogovora, 
medtem ko naj bi bili občinski družbeni dogovori podpisani 20. in 21. marca. 

V dneh od 20. do 31. marca pa naj bi se ponovno sestale vse tiste skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki v prvem roku, to je do 15. marca, 
niso uspele izglasovati prispevnih stopenj. S tem bi bila letošnja akcija zaklju- 
čena. Pri tem pa moramo pripomniti, da si je odbor podpisnikov zamišljal izgla- 
sovanje prispevnih stopenj za letošnje leto tako, da naj bi skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti že v prvem roku zasedanj, do 15. marca, izglaso- 
vale pogojne prispevne stopnje, ki bi avtomatsko postale definitivne s pod- 
pisom občinskega družbenega dogovora. Tako je s tem dana možnost, da lahko 
v večini občin zaključimo letošnje družbeno dogovarjanje že 10 dni pred novim 
rokom. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da posebej opozorim na neka- 
tere probleme, ki so prišli v ospredje v razpravah na regionalnih posvetih, 
pri čemer gre predvsem za tista odprta vprašanja, ki so bistveno prispevala 
k zamudi in terjala tudi po njihovi opredelitvi intenzivno delo v odboru pod- 
pisnikov in do razrešitev, do katerih smo prišli šele v zadnjih razpravah v od- 
boru podpisnikov, na njegovi 20., 21. in 22. seji in na posvetovanju podpredsed- 
nika Izvršnega sveta tov. Dragana s predsedniki izvršnih svetov občinskih skup- 
ščin ter predstavniki republiških samoupravnih interesnih skupnosti dne 20. fe- 
bruarja 1975. 
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Razlogi zamujanja so bili zlasti naslednji: 
1. Nerazrešen problem solidarnosti med občinami. Prvotni model, ki ga je 

ponudila ob regionalnih posvetih Republiška izobraževalna skupnost, ni bil spre- 
jemljiv, ker ni vseboval celovite solidarnosti in je postavljal kot pogoj za 
upravičenost do solidarnostnih sredstev na področju izobraževanja tako visoko 
prispevno stopnjo, da je občinskim samoupravnim interesnim skupnostim na 
področju otroškega varstva, kulture in telesne kulture zmanjkalo prostora. 

2. Vertikalno usklajevanje po posameznih področjih družbenih dejavnosti, 
to je usklajevanje med republiško in občinskimi oziroma regionalnimi samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi, je bilo pomanjkljivo in je zaostajalo. Preveč 
časa je zahtevalo tudi horizontalno usklajevanje na ravni republike. 

3. Splošna odgovornost, da se v dogovorjenih rokih posredujejo vsi po- 
trebni podatki in pravočasno opravijo uskladitve, je izostala. 

4. V začetni fazi ni bilo dovolj pripravljenosti, da se poraba omeji na 
okvire, opredeljene z ekonomsko politiko. 

5- Kriterije za razčiščevanje presežkov je bilo mogoče opredeliti šele potem, 
ko je bila podrobneje ugotovljena njih materialna dimenzija. 

6. Vprašanje financiranja socialnega skrbstva v letu 1975 je bilo mogoče 
razrešiti le ob istočasni pripravi družbenega dogovora o splošni porabi. 

V zvezi z naštetimi glavnimi in še nekaterimi drugimi odprtimi vprašanji 
so bila na posvetu dne 20. februarja sprejeta skupna stališča in sklepi, za 
katere mi dovolite, da jih tudi v tem ekspozeju na kratko povzamem: 

Opredeljeni so namen, vsebina in udeleženci občinskih družbenih dogovo- 
rov o skupni porabi. Ugotovljeni sta potreba in obveza oblikovanja občinskih 
odborov udeležencev družbenega dogovora. Ponovno so potrjeni z resolucijo 
o politiki družbenoekonomskega razvoja v letu 1975 opredeljeni in s predlogom 
orientacijske globalne bilance podrobneje definirani materialni okviri za druž- 
beno dogovarjanje. 

Opredeljeni so kriteriji za razčiščevanje presežkov samoupravnih interesnih 
skupnosti za leto 1974 na ravni občin in republike. Sprejet je predlog Zavoda 
SRS za družbeno planiranje o celoviti rešitvi solidarnosti med občinami na 
področju izobraževanja, otroškega varstva, kulture in telesne kulture. 

Sprejeta je zahteva o razčiščevanju lanskoletnih osnov glede prenosov iz 
splošne v skupno porabo in ugotovljena potreba po nadaljnjem razčiščevanju v 
programih samoupravnih interesnih skupnosti predložene izvenbilančne porabe. 

Dovolite mi, da med temi sklepi in stališči posebej opozorim na stališče o 
kriterijih za razčiščevanje' presežkov iz leta 1974. Pri tem velja zlasti opozoriti 
na dejstvo, da sprejeti kriteriji in predloženi postopek ne ustrezajo povsem 
sklepom Zbora občin in Zbora združenega dela z dne 16. oktobra 1974, temveč 
so posledica podrobnejše ocenitve materialne dimenzije presežkov in analize 
izvora teh presežkov ter stališč, danih na regionalnih posvetih. 

Materialna dimenzija presežkov po podatkih Zavoda SRS za družbeno pla- 
niranje je manjša, kot smo jo ugotavljali ob devetmesečni bilanci. Na regional- 
nih posvetih pa je bilo izraženo stališče, da je treba kot merilo za ugotavljanje 
presežkov uporabiti samoupravne sporazume in ne valoriziran republiški druž- 
beni dogovor. 

Med osnovne razloge za nastajanje presežkov je torej treba šteti dejstvo, 
da samoupravni sporazumi in občinski družbeni dogovori niso bili usklađeni 
z republiškim družbenim dogovorom za leto 1974. 
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Glede na navedeno so bila na posvetu dne 20. februarja 1975 sprejeta 
stališča, da je nedvomno treba vrniti gospodarstvu oziroma vključiti v dohodke 
samoupravnih interesnih skupnosti za leto 1975 vse tiste presežke, ki segajo nad 
sredstva, opredeljena s samoupravnimi sporazumi, kakor tudi sredstva, ki so 
bila uporabljena za hitrejšo rast osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih, kot 
je to predvideval družbeni dogovor, da pa o tistih dohodkih občinskih samo- 
upravnih skupnosti, ki presegajo valoriziran republiški družbeni dogovor za 
leto 1974, vendar pa ne presegajo samoupravnih sporazumov, razpravlja in 
določi namen in način uporabe zbor uporabnikov vsake samoupravne interesne 
skupnosti in da je vse presežke republiških samoupravnih interesnih skupnosti 
nad valoriziranim družbenim dogovorom treba vključiti v dohodke za leto 1975, 
razen izjemno utemeljenih primerov, o katerih pa mora ravno tako odločiti 
zbor uporabnikov. 

Glede na navedena stališča, sprejeta na posvetu dne 20. februarja, prosimo 
delegate za ustrezno korekcijo stališč Skupščine z dne 16. 10. 1974 in za soglasje 
k predloženim rešitvam in postopkom. 

Ko danes predlagamo predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975, smo dolžni 
delegatom tega zbora poročati tudi o izvršitvi zastavljenih nalog po sprejetem 
novem programu akcije družbenega dogovarjanja. 

Predlog republiškega družbenega dogovora in kvantificirani programi repu- 
bliških samoupravnih interesnih skupnosti, so bili objavljeni, kot je bilo do- 
govorjeno. V dogovorjenem roku je bil tudi posvet predsednikov izvršnih svetov 
občinskih skupščin in predstavnikov samoupravnih interesnih skupnosti na 
republiški ravni. Na tem posvetu so se izoblikovala že navedena stališča, ki so 
nujna za uspešno dovršitev celotne akcije. Po dokaj nepopolnih poročilih, ki smo 
jih do danes prejeli od občinskih skupščin, pa lahko ugotovimo, da tudi objav- 
ljanje predlogov občinskega družbenega dogovora in kvantificiranih programov 
samoupravnih interesnih skupnosti na ravni občine poteka brez večjih zastojev. 
Manjši zastoji so zgolj tehnične narave ter bodo z izidom področnega tiska od- 
pravljeni. Seveda pa tudi odbor podpisnikov družbenega dogovora v tem času 
intenzivno nadaljuje delo, pri čemer je predvsem usmerjen na vprašanje raz- 
čiščevanja prenosa obveznosti iz splošne v skupno porabo, zlasti glede anuitet 
za investicijske naložbe na področju izobraževanja in kulture in socialnega 
skrbstva. Kot lahko ugotovimo iz dosedanjega izvrševanja predvidenih faz po 
novem akcijskem programu, je program kot celota trezno zamišljen ter urav- 
nan tako, da bo mogoče izpolniti vsa pričakovanja, seveda ob discipliniranem 
obnašanju in maksimalnem angažiranju vseh dejavnikov na nivoju republike 
in občin. 

Ob celotnem dosedanjem postopku družbenega dogovarjanja za leto 1975 
pa velja tudi ugotoviti, da je uspešnost dogovarjanja pogojena s stopnjo splošne 
politične dozorelosti in strokovne usposobljenosti za sporazumevanje, saj gre 
za velike spremembe, ki niso mogoče čez noč. Svobodna menjava dela je proces, 
ki mora dozoreti v zavesti ljudi in ki nas mora tudi usposobiti za novo funkcijo. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je na podlagi ugotovljenega stanja obravnaval in sprejel 
predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja ter 
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plačevanja prispevkov za financiranje smoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v letu 1975. Ker Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije misli, da bi bili s sprejemom predlaganega zakona dani pogoji za uspešen 
zaključek družbenega dogovarjanja v letošnjem letu, predlagam tovarišicam in 
tovarišem delegatom, da o tem razmislijo ter ta predlog sprejmejo. Hvala lepa. 

Predsedujoča Mara Zlebnik : Hvala, tovariš predsednik! Zaključujem 
skupno zasedanje in prosim delegate Zbora občin, da gredo takoj v malo dvo- 
rano, kjer bomo nadaljevali sejo. Delegati Zbora združenega dela pa ostanejo 
v tej dvorani in nadaljujejo delo. Hvala lepa. 

(Zasedanje obeh zborov je bilo končano ob 9.50.) 

Mntulit Škafar 
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